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Ágrip 

Í þessari BSc ritgerð metur höfundur hvort rekstur CrossFit stöðvar á Suðurnesjum sé 

fýsilegur og einnig arðbær ef tekið er tillit til núverandi stöðu en hún er sú að eingöngu 

er ein starfandi CrossFit stöð á Suðurnesjum. CrossFit Viribus yrði sérstæð CrossFit 

stöð að því leyti að í boði væri yoga fyrir CrossFit iðkendur stöðvarinnar ásamt köldum 

pottum og sauna. Lokaritgerðin er viðskiptaáætlun og mótast hún af þeim viðurkenndu 

aðferðum og hugmyndafræði sem NMI, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, hefur sett fram. 

Ritgerðin mun skera úr um hvort fýsilegt sé að stofna aðra CrossFit stöð á Suðurnesjum 

út frá þeim markaðslegu og rekstrarlegu forsendum sem niðurstöður ritgerðarinnar 

koma til með að sýna fram á. Höfundur telur mikilvægt fyrir mögulega fjárfesta að sjá 

þá arðsemi sem líkamsræktarstöð af þessu tagi getur haft í för með sér fyrir viðkomandi 

aðila. Áhugi höfundar á að skoða og meta þetta verkefni stafar af þeirri auknu fjölgun 

líkamsræktariðkenda á Íslandi og þeim gífurlega áhuga sem Íslendingar hafa á CrossFit 

iðkun en það má að hluta til þakka þeim góða árangri sem íslenskir keppendur hafa náð 

á heimsleikum CrossFit.  

Höfundur telur verkefni þetta geta orðið áhugavert og þá sér í lagi að skoða hvort 

iðkendur CrossFit telji yoga fara saman við CrossFit, en mikið er lagt upp úr 

teygjanleika á CrossFit æfingum. Einnig snýr áhugi höfundar að því hvort verkefni sem 

þetta sé arðbært m.t.t. staðsetningar og þann öra vöxt sem CrossFit hefur í för með sér. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 14 ECTS eininga lokaverkefni höfundar á viðskiptasviði með áherslu 

á markaðssamskipti við Háskólann á Bifröst. Titill ritgerðar er „CrossFit Viribus - 

Viðskiptaáætlun“. „Er næg eftirspurn fyrir uppbyggingu á nýrri CrossFit stöð á 

Suðurnesjum og er það fýsilegur kostur?“ 

Rekja má upphaf þessarar ritgerðar til reynslu höfundar í CrossFit og áhuga höfundar á 

rekstri líkamsræktarstöðva. Höfundur hefur stundað líkamsrækt frá 14 ára aldri og verið 

með líkamsræktarkort í hinar ýmsu stöðvar á þeim 12 árum sem hann hefur stundað 

líkamsrækt. Sumarið 2015 hóf höfundur að iðka CrossFit hjá CrossFit Suðurnes sem 

staðsett er í sama húsi og Sporthúsið í Reykjanesbæ og eftir rúmlega þrjá mánuði var 

höfundur farinn að taka eftir að aðsókn í CrossFit tíma var, að hans mati, meiri en stöðin 

gat boðið upp á og því umfram eftirspurn eftir fleiri tímum. Snemma árs 2016 hætti 

höfundur að iðka CrossFit vegna þess hversu erfitt var að fá pláss í tímum á þeirri 

tímasetningu sem hentaði höfundi en einungis 20 pláss eru í boði fyrir hvern tíma. 

Meðfram því að stunda nám við Háskólann á Bifröst var höfundur einnig með hugmynd 

um að opna nýja líkamsræktarstöð að námi loknu í sínum heimabæ og er það því 

upphafið að þessu lokaverkefni. Með þann grunn sem höfundur hefur aflað sér við 

háskólanám á Bifröst og þá reynslu sem hann hefur aflað sér á sviði líkamsræktar telur 

höfundur verkefni þetta áhugavert upphaf sem muni nýtast fleirum í framtíðinni ætli 

þeir sér að opna líkamsræktarstöð. 

Höfundur vil nýta þetta tækifæri og veita leiðbeinanda, Hrefnu Sigríði Briem, sérstakar 

þakkir fyrir allan þann stuðning og þá framúrskarandi leiðsögn sem höfundur fékk við 

gerð þessa verkefnis. Á tímum sem höfundur taldi sig ráðþrota fékk hann mikilvægan 

innblástur frá leiðbeinanda sem stóð með höfundi í gegnum súrt og sætt og verður 

höfundur þakklátur leiðbeinanda um ókomna tíð. Höfundur vil einnig koma á framfæri 

þökkum til kærustu og fjölskyldu fyrir veittan stuðning á meðan á ritgerðaskrifum stóð. 

 

Reykjanesbær, 2. Maí 2018 

________________________________________________ 
 

Anton Jarl Jóhannsson  
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file://///Users/AntonJarl/Desktop/Örugglega%20rétt%20skjal.docx%23_Toc512987321
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Inngangur  

Markmið þessa verkefnis er að gera viðskiptaáætlun fyrir fyrirtæki á sviði líkamsræktar. 

Ætlunin er að leggja mat á það hvort að rekstur líkamsræktarstöðvar af þessu tagi sé 

skynsamleg og fýsileg á Suðurnesjum ásamt því að leggja grunn að rekstri þess til næstu 

þriggja ára.  

Rannsóknarspurning  ritgerðarinnar er: „Er næg eftirspurn fyrir uppbyggingu á nýrri 

CrossFit stöð á Suðurnesjum og er það fýsilegur kostur?“ Höfundur mun beita 

viðurkenndum aðferðum við gerð þessarar viðskiptaáætlunar og fá þar með eins 

raunsæja mynd og hægt er og svarað getur rannsóknarspurningunni. 

Aðferðafræði 

Nálgast verður rannsóknarverkefnið út frá megindlegri aðferðafræði ásamt því að 

notast verður við margþætta tilviksathugun, opin viðtöl og önnur gögn. Um er að ræða 

hagnýta rannsókn þar sem ætlunin er að skilja og skilgreina viðfangefnið, þ.e. hvernig 

gera skal viðskiptaáætlun sem felur í sér rekstur líkamsræktarstöðvar. (Halldórsdóttir, 

2014)  

Höfundur hannaði spurningalista sem sendur var inn á samfélagsmiðlasíðu CrossFit 

samfélagsins í Reykjanesbæ, viðtöl voru tekin við eigendur líkamsræktarstöðva ásamt 

því að höfundur kynnti sér raundæmi. Með því að notast við megindlega 

rannsóknaraðferð vonast höfundur eftir því að fá meiri skilning á hvað það er sem 

CrossFit iðkendur sækjast í og hvað mætti betur fara. Einnig vonast höfundur eftir meiri 

skilning á rekstri CrossFit stöðva og hvernig best er að aðlaga þá hugmynd sem 

viðskiptaáætlun þessi snýst um (Háskóli Íslands, án dags.). 

Höfundur mun einnig notast við sex þrepa líkan Kotlers (Kotler & Keller, 2012). Það 

einblínir á þá þætti sem skipta máli. Það skiptir ávallt miklu máli að notast við réttar og 

viðurkenndar aðferðir við vinnslu á verkefnum sem þessum. Þeir þættir sem Kotler telur 

skipta máli og líkanið hans miðast við eru eftirfarandi: Byrjað er á að velja 

rannsóknarefni og þegar þeim hluta er lokið er rannsóknaráætlunin mótuð, að henni 

lokinni fer af stað upplýsingaöflun og þær síðan metnar ásamt því að unnið er úr þeim. 
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Að lokum er svo unnið úr heimildum og niðurstöður kynntar (Kotler & Keller, 2012). 

Þessi viðskiptaáætlun byggist að megninu til á leiðbeiningum frá Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands um gerð viðskiptaáætlana sem þessari. Með því að notast við þær viðurkenndu 

aðferðir sem NMI setur fram má áætla að tekið sé tillit til allra þeirra þátta sem 

viðskiptaáætlun þarf að hafa (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, án dags.). 

Söluráðarnir fjórir verða notaðir 

við markaðsgreiningu  

verkefnisins, eru þeir skilgreindir á 

íslensku sem vara (e. product), 

verð (e. price), vegsauki (e. 

promotion) og vettvangur (e. 

place). Með þessu móti er hægt að 

ná til þeirra þátta sem taldir eru 

skipta hvað mestu máli þegar 

kannaðar og greindar eru helstu 

markaðsástæður fyrir ákveðna 

vöru, þjónustu eða fyrirtæki (Kotler & Armstrong, 2010).  

Höfundur mun notast við SVÓT greiningu varðandi samkeppnisgreiningu og greiningu 

á innra og ytra umhverfi. Í fjármálahluta verkefnisins notast höfundur við viðurkenndar 

aðferðir er varða uppsetningu á rekstrar- og efnahagsreikningi ásamt sjóðstreymi. Gerð 

verður áætlun um fjármögnun, afskriftir og kennitölur skoðaðar m.t.t. fýsileika 

fjárfestingar. Fyrri hluti verkefnisins snýst um hugmyndina og greiningu á 

markaðsaðstæðum fyrir henni. Í seinni hlutanum verður fjármálahliðinni varpað fram 

þar sem gerð verður grein fyrir niðurstöðum sem sýna fram á hvort reksturinn er 

fýsilegur og arðbær kostur og þar mun rannsóknarspurningu ritgerðarinnar verða 

svarað: „Er næg eftirspurn fyrir uppbyggingu á nýrri CrossFit stöð á Suðurnesjum og 

er það fýsilegur kostur?“. 

Rannsóknarefni 
valið Áætlun mótuð Upplýsinga aflað

Upplýsingar 
metnar

Heimildavinna
Niðurstöður 

kynntar

Söluráðarnir

Vara

Verð

Vegsauki

Vettvangur

Mynd 1: Sex þrepa líkan Kotlers (Kotler & Keller, 2012) útfærsla höfundar 

Mynd 2: Söluráðarnir fjórir (Kotler & Armstrong, 2010) 
útfærsla höfundar 
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Fyrirtækið og tilgangur 

Í þessum kafla mun höfundur útskýra rekstrarform fyrirtækja ásamt því að fjalla 

almennt um CrossFit. Höfundur mun svo fara í nánari lýsingu á fyrirtækinu sjálfu og 

hver markmið þess eru.  

Líkamsrækt á Íslandi hefur verið í örum vexti á undanförnum misserum og eru 

Suðurnesin engin undantekning. Á Suðurnesjum er mikill áhugi fyrir hreyfingu og 

heilsu og er sá áhugi mikilvægur þáttur í að koma á fót nýrri CrossFit stöð. Hugmyndin 

að annarri CrossFit stöð byggist á því að auka fjölbreytileikann fyrir iðkendur 

líkamsræktar á Suðurnesjum, þar sem höfundur og viðmælendur eru sammála um að 

ein CrossFit stöð nægir ekki fyrir þann fjölda sem býr á svæðinu (Viðmælendur, 

munnleg heimild, 14. apríl 2018). Höfundur telur að ekki sé mikil þörf fyrir 

uppbyggingu vörumerkisins í kringum reksturinn þar sem vörumerkið CrossFit er nú 

þegar gífurlega sterkt, en aftur á móti þyrfti stöðin sjálf að leggjast í markvissa herferð 

svo tilvonandi viðskiptavinir geti öðlast skilning á starfsemi stöðvarinnar og hvað 

CrossFit Viribus hefði fram yfir núverandi CrossFit stöð. Megin tilgangur stöðvarinnar 

væri að bjóða viðskiptavinum upp á sértækari þjónustu en samkeppnisaðilar sem 

starfsræktir eru í nágrenni. Líkamsræktarstöðin mun innihalda CrossFit sal, yoga setur, 

sturtuklefa, gufu og kalda potta. Til að það gangi upp mun höfundur eða sá sem ákveður 

að nýta þessa viðskiptaáætlun til að stofna CrossFit stöð á Suðurnesjum verða að vanda 

til verka og leggja ríka áherslu á vandaðan tækjabúnað og að aðstaðan sé til fyrirmyndar 

svo vörumerki stöðvarinnar sé til þess fallið að skapa meira virði en sambærileg 

þjónusta sem veitt er hjá samkeppnisaðilum. 

Rekstrarformið 

Til þess að rekstur fyrirtækja gangi sem best þarf að ákveða hvaða rekstrarform henti 

fyrirtækinu. Á Íslandi eru fimm mismunandi rekstrarform sem koma til greina þegar 

stofna á nýtt fyrirtæki; einstaklingsfyrirtæki, einkahlutafélög og hlutafélög, 

sameignarfélög og samlagsfélög. Stór munur getur verið á rekstrarformi fyrirtækja og 

er mismunurinn þá t.a.m. varðandi skattaumhverfið sem fyrirtækið er í, ábyrgð og 

reglur er varða skráningu og bókhald fyrirtækisins (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, án 

dags.).  

CrossFit Viribus verður rekið sem einkahlutafélag. Með þessu móti er tiltölulega 

auðvelt að fá inn hluthafa með hlutafé í fyrirtækið ef þörf krefur. Lágmarks hlutafé er 

miðað við 500.000 þúsund krónur (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, án dags.). Höfundur 

mun hins vegar vinna þessa áætlun með það að leiðarljósi að einn eigandi sé að CrossFit 
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stöðinni og að sá hinn sami hafi nægilegt fjármagn og þurfi ekki á utanaðkomandi 

lánum að halda til að byrja með en þó þarf að hafa í huga að eigandi gerir kröfu á 

arðsemi. 

 

CrossFit 

CrossFit er ung íþrótt hér á landi en hefur þó á skömmum tíma aflað sér töluverðra 

vinsælda. CrossFit er íþrótt sem notast við áherslur úr öðrum íþróttum og skapar þar 

með alhliða æfingakerfi sem tekur á helstu þáttum hreyfingar. Notast er við þætti úr 

ólympískum lyftingum, kraftlyftingum, frjálsum og fimleikum. Vinsældir CrossFit eru 

sífellt að aukast þar sem æfingakerfið er skalað að hverjum og einum svo ekki skiptir 

máli hvort viðkomandi er byrjandi eða atvinnumaður í íþróttum. Höfuðstöðvar CrossFit 

skilgreina æfingakerfið sem hagnýtar og síbreytilegar æfingar sem eru framkvæmdar 

af ákefð á fyrirfram ákveðnum tímaskilyrðum (Glassman, 2015). CrossFit Inc. er 

fyrirtæki sem selur leyfi til CrossFit stöðva um allan heim um notkun á nafninu CrossFit 

og greiða stöðvarnar árlegt gjald sem nemur $ 3000 dollurum. Eina skilyrði 

fyrirtækisins er að það sé a.m.k. einn þjálfari í stöðinni sem hefur þjálfararéttindi frá 

CrossFit Inc. sem hann hefur öðlast á námskeiði hjá þeim og er þá „Level 1 Certificate“ 

(CrossFit Inc, án dags.). Það sem iðkendur CrossFit sækjast eftir er líka félagslegi 

þátturinn, að vera hluti af samfélagi og tilheyra ákveðnum hóp sem ýtir viðkomandi 

áfram og er þetta þekkt sem samfélag CrossFittara (Viðmælandi, munnleg heimild, 14. 

apríl 2018). Hvort sem viðkomandi er í góðu líkamlegu formi eða ekki þá geta allir gert 

sömu æfingarnar, en þyngdir og tími er þá skalaður að viðkomandi einstakling.  

 

Möguleikar á íþróttaiðkun á Íslandi eru miklir og er úr mörgu að velja þegar kemur að 

því að hreyfa sig og betrumbæta heilsuna. Fyrstu CrossFit stöðvarnar komu fram árið 

2008 og eru þær orðnar tólf talsins sem teljast viðurkenndar CrossFit stöðvar á Íslandi, 

en það eru þær stöðvar sem borga árlegt gjald til höfuðstöðva CrossFit fyrir notkun á 

nafninu. Telja má að CrossFit æði hafi gripið landsmenn þegar Annie Mist vann 

heimsleikana í fyrsta skiptið árið 2011 og endurtók svo leikinn ári seinna. Eftir þá 

umfjöllun sem braust út í kjölfarið fóru fleiri að stunda CrossFit hér á landi og kepptist 

fólk við að setja upp CrossFit stöðvar víðsvegar um landið. Íslendingum hefur gengið 

vel á heimsleikunum í CrossFit sem hefur hjálpað töluvert við að gera íþróttina jafn 

vinsæla og raun ber vitni, en helst má þakka kvenkyns keppendum um þau gífurlega 

jákvæðu áhrif sem þær hafa haft á íþróttina hér á landi.   
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Eins og fram kom hér að ofan eru í dag tólf viðurkenndar CrossFit stöðvar víðsvegar 

um landið og er líklegt að þeim muni fjölga talsvert á komandi árum. Eins og staðan er 

í dag er einungis ein CrossFit stöð staðsett í Reykjanesbæ; CrossFit Suðurnes, en hún 

er staðsett inni í Sporthúsinu á Ásbrú og á að þjóna viðskiptavinum á Suðurnesjum sem 

samanstendur af Reykjanesbæ (áður Keflavík, Innri- og Ytri Njarðvík og Hafnir) 

Sandgerði, Garði, Vogunum og Grindavík. Höfundur telur þær CrossFit stöðvar sem 

staðsettar eru á Íslandi einsleitar og bjóða ekki upp á mikið meira en hefðbundna 

CrossFit æfingu og því lítið um fjölbreytni. Þar af leiðandi geta legið ýmis tækifæri í 

því að stofna CrossFit stöð sem býður einnig upp á yoga og rækti þar með sál og líkama 

viðskiptavina. Með því að bjóða þennan auka kost er stöðin komin með sérstöðu fram 

yfir hinar og þar með fjölbreyttari viðskiptavinahóp með möguleika á að rukka hærra 

gjald þar sem þessi CrossFit stöð býður upp á meira virði fyrir viðskiptavininn. 

Að bæta við Crossfit stöð á Suðurnesjum ætti einungis að vera jákvæð þróun sem mætir 

eftirspurn á svo stóru svæði sem Suðurnesin eru. Áhugi höfundar byggist einmitt á þeim 

forsendum að á þetta stóru svæði miðað við fjölda íbúa ætti að vera meira en gerlegt að 

stofna aðra CrossFit stöð og meðfram henni bjóða viðskiptavinum upp á að rækta sálina 

með yoga.  

CrossFit Viribus 

Crossfit Viribus yrði væntanlegt nafn 

á þeirri Crossfit stöð sem höfundur 

leitast eftir að stofna og greina í þessu 

verkefni. Viribus kemur úr latínu og 

merkir styrkur. CrossFit Viribus hér 

eftir nefnt CFViribus mun bjóða upp 

á allt það helsta sem hefðbundnar 

CrossFit stöðvar bjóða upp á ásamt 

því að vera aukalega með yoga setur. 

Leitast verður eftir því að vera með 

hæfilega stórt húsnæði svo gott pláss sé fyrir viðkomandi hópa. Umgjörðin verður 

látlaus þar sem meiri einbeiting verður á að öll tæki og tól séu fyrsta flokks. CFViribus 

verður önnur CrossFit stöðin á Suðurnesjum og verður staðsett í Njarðvík í 

almannaleið. Höfundur áætlar að húsnæðið verði rúmlega 300-500 fermetra og mun 

skiptast í CrossFit sal, yoga setur, sturtuklefa og búningsherbergi fyrir bæði kyn sem 

Mynd 3: Vörumerki fyrirtækisins útfærsla höfundar 
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hver um sig mun innihalda gufu og kalda potta.   

Þeir sem eru að byrja í CrossFit í fyrsta skiptið munu fara á grunnnámskeið sem telur 

sex vikur í heildina, fyrst þrjár vikur sem fara í að kenna viðskiptavinum helstu 

hreyfingar sem notast er við í CrossFit svo iðkendur geti stundað æfingar með réttum 

og góðum hreyfingum sem eiga að hjálpa þeim að komast hjá meiðslum og seinni þrjár 

vikurnar verða aðlögunartími þar sem iðkendur mæta í CrossFit tíma og gera æfingar 

með fólki sem lokið hefur við grunnnámskeið. Aðstaðan verður á þann veg að boðið 

verður upp á tíma sex daga vikunnar á öllum tímum dags og gert verður ráð fyrir opnum 

degi alla sunnudaga þar sem fólk sem er með samning við stöðina getur komið og gert 

þær æfingar sem því hentar. Ef tekið er tillit til þess búnaðar sem stöðin mun bjóða upp 

á til að byrja með, þá munu allt að 20 manns geta æft í hverjum tíma fyrir sig og gert 

verður ráð fyrir að auka við búnaðinn eftir því sem á líður. Að lokum er boðið upp á 

yoga í öðrum sal sem einnig verður notaður sem sérstakur teygjusalur þar sem hægt 

verður að hita upp salinn. 

Markmið fyrirtækisins 

Markmið CFViribus verður að bjóða viðskiptavinum sínum upp á góða og persónulega 

þjónustu og leggja upp með að viðhalda góðum anda, trausti og samheldni. 

Viðskiptavinum verður boðið upp á fyrsta flokks tækjabúnað og aðstöðu sem er til 

fyrirmyndar fyrir hvern þann sem leggur hug á að æfa CrossFit af kappi. Með hjálp 

viðskiptavina vonast CFViribus til að mynda sterk tengsl við stóran og breiðan hóp af 

fólki sem lítur á sig sem part af samfélagi CFViribus og mun það hjálpa til við 

markaðssetningu fyrirtækisins. 

Markaðs- og samkeppnisgreining 

Í þessum kafla verður leitast við að greina markhóp og greind verður sú samkeppni sem 

ríkir. Markaðsaðstæður verða metnar ásamt því að skoða hvar tækifærin liggja, hverjar 

ógnanirnar eru og hvernig ytra umhverfið hefur áhrif áður en farið er í að stofna nýja 

CrossFit stöð á Suðurnesjum. 

Innra umhverfi 

Þegar fjallað er um innra umhverfi fyrirtækis þá er átt við þá aðila sem geta haft áhrif á 

rekstur fyrirtækisins, þ.e.a.s. ákveðnir aðilar sem hafa annað hvort bein eða óbein áhrif 

á reksturinn. Samstarfsaðilar, samkeppnisaðilar, birgjar, viðskiptavinir og starfsmenn 

eru gott dæmi um þá áhrifavalda. Vert er að meta vel innra umhverfið hjá fyrirtækinu 
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svo hægt sé að greina starfsumhverfi fyrirtækisins á sem bestan máta. Með þessu móti 

geta mögulegir fjárfestar tekið meðvitaða ákvörðun varðandi fjárfestingu sína og hvort 

hún sé þess virði (Kotler & Armstrong, 2010). 

Birgjar og samstarfsaðilar 

Til þess að samstarf á milli birgja og samstarfsaðila sé fýsilegt þarf það að hagnast 

báðum aðilum og verða þeir að geta unnið saman svo ekki komi til átaka. Í þessu tilfelli 

er um að ræða lítið fyrirtæki og skipta birgjar miklu máli þar sem þeir sjá til þess að 

fyrirtækið fái það sem til þarf svo allt gangi sem best fyrir sig. Ef upp koma vandamál 

hjá birgjum þá getur það haft slæmar afleiðingar fyrir stöðina. Fyrirtækið þarf að 

fylgjast vel með kostnaði, vöruframboði og seinkunum á pöntunum sem geta haft vond 

áhrif á viðskipti ef til þess kæmi (Kotler & Armstrong, 2010). Crossfit Viribus þarf á 

ýmsum tækjabúnaði, lóðum og öðrum vörum að halda svo stöðin sé samkeppnishæf. 

Mikilvægt er að vera í góðu sambandi við birgja svo hægt sé að bregðast fljótt við ef 

panta þarf fleiri tæki eða ef upp koma vandamál á núverandi tækjum. Einnig þarf að 

hafa í huga að ávallt er verið að betrumbæta líkamsræktartæki og skiptir því miklu fyrir 

fyrirtækið að vera í góðu samstarfi við birgja og samstarfsaðila svo fyrirtækið sé 

samkeppnishæft með fyrsta flokks aðbúnað. 

Viðskiptavinir 

Viðskiptavinir eru mikilvægasti 

þátturinn af innra umhverfi fyrirtækja. 

Markmið þjónustufyrirtækja er ávallt 

að byggja traust samband við 

viðskiptavini, þar sem hagnaður 

fyrirtækisins veltur alfarið á 

viðskiptavinunum (Kotler & 

Armstrong, 2010).     

Höfundur setti inn megindlega 

spurningakönnun á samfélagsmiðla 

síðu CrossFit iðkenda í Reykjanesbæ 

og eins og sjá má á mynd fjögur voru 

rúmlega 60% svarenda á aldrinum 21-

30 ára. Rúmlega 58% sem svöruðu 

könnuninni voru konur eins og sjá má á mynd fimm og töldu um 50% af svarendum að 

Mynd 4: Aldur svarenda í spurningakönnun 

Mynd 5: Kyn svarenda í spurningakönnun 
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það vantaði aðra CrossFit stöð á Suðurnesjum eins og mynd sjö gefur til kynna. Áætla 

má að megin viðskiptavinahópur fyrirtækisins verði fólk á aldrinum 21-30 sem hefur 

áhuga á hreyfingu og heilsu en einnig fólk sem hefur áhuga á hugleiðslu og yoga, eins 

og mynd sex gefur til kynna, þar sem rúmlega 81% af svarendum töldu yoga eiga vel 

saman við CrossFit og mun 

fyrirtækið þ.a.l. leggja ríka 

áherslu á markaðssetningu 

sem höfðar til þessa hóps. 

Markmið stöðvarinnar er að 

byggja upp og viðhalda 

trausti viðskiptavina og er 

það gert með faglærðum 

þjálfurum, 

samkeppnishæfum tækjum 

og sanngjörnu verði. 

Höfundur telur að 

viðskiptavinir CFViribus 

muni sækjast í samfélag 

byggt á góðum anda þar sem 

aðstaða til framkvæmda á 

æfingum er til fyrirmyndar.  

Samkeppnisaðilar 

Líkamsræktarstöðvar á Suðurnesjum eru samkeppnisaðilar og til þess að geta brugðist 

við þeirri samkeppni sem koma skal er mikilvægt að greina samkeppnisaðila og útbúa 

út frá þeirri greiningu markvissa áætlun um hvernig skal bregðast við henni, hvaða 

markmið sé gott að setja varðandi hana og hvernig best er að ná þeim markmiðum 

(Porter, 1980).  

Fyrir CFViribus er mikilvægt að greina hverjir séu helstu samkeppnisaðilarnir og 

hvernig best sé að ná að fullnægja þörfum viðskiptavinarins betur en samkeppnisaðilar. 

Á Suðurnesjum er þó nokkuð um líkamsræktarstöðvar en einungis ein CrossFit stöð 

sem starfsrækt er inni í líkamsræktarstöð Sporthússins á Ásbrú. Mikilvægt er að greina 

samkeppnisaðila og skipta þeim upp í tvo flokka; nálægar samkeppni og samkeppni 

sem byggir á sambærilegri þjónustu, en í fyrri flokkinn teljast allar líkamsræktar stöðvar 

á Suðurnesjum og í seinni flokkinn telst eina CrossFit stöðin á Suðurnesjum. 

Mynd 6: Niðurstaða spurningakönnunar varðandi hvort svarendur telja 
CrossFit og yoga fara vel saman 

Mynd 7: Niðurstaða spurningakönnunar um hvort viðkomandi fannst 
vanta aðra CrossFit stöð á Suðurnesjum 
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Viðskiptahópur fyrirtækisins er að leitast eftir að geta mætt í ræktina og taka þá æfingu 

sem búið er að ákveða fyrir daginn en það er eitthvað sem hefðbundnar 

líkamsræktarstöðvar bjóða ekki upp á. Eina sambærilega þjónustan er hjá CrossFit 

Suðurnes þar sem hinir samkeppnisaðilarnir eru einungis hefðbundnar 

líkamræktarstöðvar. Einnig eru CrossFit stöðvar á Höfuðborgarsvæðinu og 

skynsamlegt að setja þær inn í báða flokka. Höfundur telur sundlaugar ekki með í 

samkeppnisgreiningu sinni. 

 

SVÓT greining 
SVÓT er greiningartól 

sem gert er til að greina 

styrkleika og veikleika 

fyrirtækja annars vegar og 

ógnanir og tækifæri hins 

vegar sem fyrirtæki geta 

átt von á, en SVÓT 

stendur fyrir þessa fjóra 

þætti. Aðferðafræðin 

liggur í að greina innri og ytri þætti sem geta haft áhrif á þeim tíma sem er til umræðu 

hverju sinni. SVÓT skilgreinir innri áhrifaþætti sem styrkleika og veikleika en ytri 

áhrifþættirnir flokkast sem ógnanir og tækifæri (Kotler & Keller, 2012). 

Með því að framkvæma SVÓT greiningu hjálpar það stjórnendum fyrirtækja að átta sig 

á hver staða þess er í nútímanum, hvað mætti gera betur ásamt hverju þarf að varast og 

hvað það er sem fyrirtækið er að gera vel nú þegar. Höfundur mun leitast eftir því að 

gera SVÓT greiningu ítarleg skil svo hægt sé að átta sig á umhverfinu sem fyrirtækið 

kemur til með að hefja starfsemi sína í. Byrjað verður á að greina þá innri þætti sem 

snúa að uppbyggingu hugmyndarinnar um að reisa CrossFit stöð á Suðurnesjum og því 

líkamsræktar umhverfi sem ríkir á Suðurnesjum. Eftir að innri þættir hafa verið greindir 

er komið að ytri þáttunum en höfundur telur mikilvægi þess að leggja markvissa vinnu 

í gerð SVÓT greiningar skipta sköpum svo hún nái að endurspegla á sem 

raunverulegastan máta það umhverfi sem fyrirtækið mun búa við ef farið yrði í 

framkvæmdir á nýrri CrossFit stöð á Suðurnesjum. 

  

Styrkleikar

•Vinsælt æfingakerfi
•Persónuleg þjónusta
•Faglærðir þjálfarar

Veikleikar

•Ekki hluti af líkamsræktarstöð
•Fjármögnun stöðvarinnar

Tækifæri

•Fólksfjölgun
•Uppbyging stöðvarinnar
•Nýr á markaði

Ógnanir

•Nýr á markaði
•Fleiri CrossFit stöðvar í uppbyggingu
•Samkeppnisaðilar

SVÓT

Mynd 8: SVÓT greining fyrir CFViribus útfærsla höfundar 
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Styrkleikar 

Styrkleikar CFViribus er CrossFit æfingakerfið sem notað er um allan heim. CrossFit 

æfingakerfið er fjölbreytt og hentar fyrir alla þar sem kerfið er skalað eftir getu hvers 

og eins. Miðað við velgengni CrossFit stöðvarinnar sem nú þegar er á Suðurnesjum 

gefa niðurstöður megindlegrar rannsóknar til kynna að CFViribus verði velkomin 

viðbót við núverandi stöð.   

Persónuleg þjónusta skiptir máli þegar fyrirtæki eru að selja þjónustu og telur höfundur 

að hjá CFViribus yrði persónuleg þjónusta eitt af því fyrsta sem viðskiptavinir myndu 

finna fyrir. Þegar fólk stundar hreyfingu og hugar að heilsunni skiptir máli að gera 

hreyfinguna rétt, hjá CFViribus myndu eingöngu faglærðir þjálfarar vinna sem hjálpað 

gætu og leiðbeint viðskiptavinum hvort sem um væri að ræða CossFit eða yoga. 

Veikleikar 

Veikleikar stöðvarinnar 

gætu verið að hún er ekki 

partur af líkamsræktarstöð 

sem getur boðið upp á 

fleiri og fjölbreyttari tíma, 

en eins og sjá má á mynd 

níu töldu rúmlega 52% 

svarenda það hentugan 

kost. CFViribus er 

eingöngu CrossFit stöð með yoga setur og þ.a.l. er eingöngu fólk sem hefur áhuga á að 

stunda CrossFit og/eða yoga sem kæmi til með að notast við aðstöðuna. Mögulega væri 

hægt að finna lausn á þessum vanda með því að fara í samstarf við sundlaug í 

Reykjanesbæ og bjóða þar með upp á meira úrval til að byrja með.  

Höfundur telur fjármögnun geta verið veikleika ef viðkomandi aðili hefur ekki það 

fjármagn sem til þarf við stofnun og uppbyggingu stöðvarinnar. Með tilliti til að 

upphafskostnaður sé í kringum sjö milljónir króna (sjá nánar bls. 28) telur höfundur að 

einungis ætti einn eigandi að vera að stöðinni til að byrja með. Viðmælendur höfundar 

voru allir sammála að hentugara væri fyrir viðkomandi að eiga fyrir upphafskostnaði 

og sleppa þ.a.l. við að þurfa standa skil á afborgunum og öðru sem viðkemur lántöku 

þar sem það gæti sett strik í reikninginn þegar hefja á rekstur á litlu fyrirtæki 

(Viðmælendur, munnleg heimild, 14. apríl 2018). 

Mynd 9: Niðurstaða spurningakönnunar hvort svarendum þyki hentugt að hafa 
CrossFit stöð inni í líkamsræktarstöð 
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Ógnanir 

Það getur verið erfitt að koma nýr inn á markað en höfundur telur að með réttri 

markaðssetningu verði hægt að sýna fram á fýsileika stöðvarinnar fram yfir núverandi 

CrossFit stöð. Jafnt og þétt hafa CrossFit stöðvar verið reistar víðsvegar um landið og 

telur höfundur eingöngu tímaspursmál hvenær önnur CrossFit stöð muni rísa á 

Suðurnesjum. Því væri æskilegt að leggjast í framkvæmdir snemma og ná inn traustum 

hóp af viðskiptavinum og ná góðri hlutdeild af markaðnum. 

Telur höfundur núverandi samkeppnisaðila vera helstu ógnun stöðvarinnar, þar sem 

núverandi stöð hefur allan markhópinn og eru flestir með áskrift sem hefur þriggja 

mánaða uppsagnarfrest og gætu því fyrstu mánuðirnir orðið erfiðir, en hægt væri að 

koma til móts við nýja viðskiptavini sem hafa í hyggju á að skipta um stöð að kaupa 

upp núverandi samning þeirra en telur höfundur það ekki fýsilegan kost. Höfundur telur 

einnig gott ef opnun stöðvarinnar miðist við ársbyrjun 2019 þar sem reynsla 

viðmælanda er sú að fólk á það til að vera með opnari huga gagnvart líkamsrækt á 

þessum árstíma (Viðmælandi, munnleg heimild, 14. apríl 2018). 

Tækifæri 

Fólksfjölgun á Suðurnesjum hefur verið stöðug undanfarin ár og gera má ráð fyrir að 

íbúum á Suðurnesjum muni halda áfram að fjölga til muna ef miðað er við uppbyggingu 

á stöðum eins og Innri-Njarðvík. Leiguíbúðir á Ásbrú eru einnig vænlegur og ódýr 

kostur fyrir fólk sem hefur í hyggju á að koma sér inn á leigumarkaðinn og fermetraverð 

á húsnæðum á Suðurnesjum er töluvert lægra en á Höfuðborgarsvæðinu. Telur 

höfundur að það muni spila stóran þátt í íbúafjölgun næstu ára.  

CFViribus mun bjóða viðskiptavinum sínum upp á tæki af nýjustu gerð og telur 

höfundur að uppbygging stöðvarinnar muni bjóða upp á ýmis tækifæri í að laða nýja 

viðskiptavini að. Einnig er kostur að vera nýr á markaði og líta á það sem gott tækifæri 

til að gera verðskrá samkeppnishæfa og bjóða viðskiptavinum upp á sérstök 

byrjendakjör og koma þannig af stað góðum kjarnahóp sem leiðir af sér fleiri 

viðskiptavini og traustari viðskiptavinahóp sem vex með fyrirtækinu frá fyrsta degi. 

Samantekt SVÓT greiningar 

Samantekt á SVÓT greiningu CFViribus gefur góða innsýn í þá möguleika og þau 

tækifæri sem stöðin gæti nýtt sér sem nýr aðili á markaði. Sérstaða fyrirtækisins að vera 

eingöngu CrossFit stöð gæti verið styrkleiki sem höfundur hefur ekki gert sér grein fyrir 

en telur sem veikleika. Staðsetning stöðvarinnar er ákjósanleg ef litið er til þeirra íbúa 
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sem búa á Suðurnesjum og ef miðað er við að aðeins ein CrossFit stöð sé starfandi telur 

höfundur uppbyggingu nýrrar CrossFit stöðvar æskilega og fýsilega. Samkeppni telur 

höfundur vera ákveðna ógnun en hægt er að minnka þau áhrif með því að skapa aukið 

virði gagnvart þeirri sérstöðu sem hugmyndin að CrossFit stöð með yoga setri byggir 

á.   

Markhópagreining 

Í þessum kafla verður farið yfir megin markhóp fyrirtækisins. 

Þegar greina á markhóp fyrirtækis er mikilvægt að notast við ákveðna aðferðafræði og 

réttar aðferðir svo skilgreina megi rétta markhópa fyrirtækisins sem munu koma til með 

að nýta sér þá þjónustu sem í boði verður hjá viðkomandi fyrirtæki.  

Höfundur mun notast við aðgreinandi nálgun (e. differentiated marketing) en hún 

byggir á því að skipta líklegum viðskiptavinum fyrirtækisins upp í hópa og notast við 

söluráðana fjóra; vara, verð, vegsauki og vettvangur, til að skilgreina viðkomandi hópa 

(Kotler & Keller, 2012). 

Megin markhópur 
Megin markhópur 

CFViribus yrði konur og 

karlar á aldrinum 21-30 ára 

sem búa á Suðurnesjum ef 

tekið er mið af 

spurningakönnun höfundar 

sem send var inn á 

samfélagsmiðlasíðu 

CrossFit samfélagsins í 

Reykjanesbæ. Þessi hópur 

af viðskiptavinum var 

einnig hlyntur því að stunda 

yoga meðfram CrossFit en 

eins og sjá má á mynd tíu 

voru 69% svarenda 

áhugasöm að stunda yoga 

meðfram CrossFit. Höfundur telur alla þá sem hafa vilja og getu til að hreyfa sig vera 

hluti af markhóp CFViribus en 61,1% voru á aldrinum 21-30 ára og rúm 14% frá 16-

Mynd 10: Niðurstaða spurningakönnunar varðandi áhuga svarenda að stunda 
yoga meðfram CrossFit 

Mynd 11: Niðurstaða spurningakönnunar varðandi eftirspurn eftir annarri 
CrossFit stöð á Suðurnesjum 
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20 ára. Um 50% svarenda taldi vera þörf á annarri CrossFit stöð á Suðurnesjum og telur 

höfundur það lofa góðu, sér í lagi ef litið er til þess að 66,4% svöruðu jákvætt þegar 

spurt var um eftirspurn eftir annarri CrossFit stöð á Suðurnesjum, eins og sjá má á mynd 

11. 69%, væru áhugasöm að iðka yoga meðfram CrossFit og heil 81,4% sem telja 

CrossFit og yoga fara vel saman. Með tilliti til ofangreindra upplýsinga telur höfundur 

sig hafa góðan og stóran markhóp sem gefur stöðinni gott tækifæri á að koma með nýja 

og sérstæða CrossFit stöð sem hentar núverandi Suðurnesjabúum sem nú þegar stunda 

CrossFit af kappi. 

 

Markaðsáætlun 

Markaðsáætlun er mikilvægur þáttur í viðskiptaáætlun og er honum ætlað að búa til 

ákveðna stefnu fyrir fyrirtækið svo það nái settum markmiðum. Er þetta gert eftir að 

fyrirtækið hefur skilgreint markaðinn sinn og sett fram ákveðin markmið. Svo 

markaðsstarfið gangi þarf markaðsáætlunin að hafa ákveðna þætti og eru oftast notaðir 

fjórir söluráðar, verðstefna, vörustefna, dreifistefna og að lokum auglýsingastefna. 

Þessar stefnur eru svo settar í eina heild sem myndar markaðsáætlunina og að lokum 

velur fyrirtækið hvaða stefnu skal taka (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, án dags.). 

Markaðsstefnum má svo skipta upp í þrjá flokka og getur þá fyrirtækið tekið afstöðu 

og markað sér sína eigin stefnu út frá þeim flokkum en þeir eru: 

- Lægra verð en samkeppnin 

o CFViribus ákveður að bjóða hagstæðari kjör en samkeppnisaðilar til að 

ná þeim markhóp sem leitast eftir hagstæðustu kjörum sem í boði eru 

hverju sinni. 

- Vöruaðgreining 

o CFViribus myndi með þessu móti sína fram á sérstöðu með sinni stöð, 

t.a.m. að hægt sé að stunda yoga meðfram CrossFit og sýna iðkendum 

að þjónustan/varan sé betri en hjá samkeppnisaðilum. 

- Markaðshorn 

o CFViribus stefnir á að ná fyrirfram ákveðnum hóp til sín sem hefur 

ákveðin gildi og mætir þörfum þess hóps og nær þ.a.l. meirihluta 

hópsins til sín (Kotler & Armstrong, 2010). 



 

 
21 

Niðurstaða könnunarinnar bendir til að 

CFViribus eigi að einblína á 

vöruaðgreiningu eftir að hafa rýnt yfir 

svör við spurningakönnun höfundar. 

Höfundur telur sérstöðu fyrirtækisins 

liggja í því að bjóða upp á yoga 

meðfram CrossFit og sýna því fram á 

aukið virði þess að velja CFViribus fram yfir aðrar stöðvar. Yfir 80% svarenda telur 

yoga og CrossFit eiga vel saman eins og sjá má á mynd 12. 

Verð 

Í boði verða 

ákveðnar 

áskriftaleiðir fyrir 

viðskiptavini og 

mun verðlag vera 

dýrara en gengur og 

gerist á öðrum 

CrossFit stöðvum á 

Íslandi, en höfundur 

telur að hærra verð 

komi ekki að sök. 

Höfundur spurði 

CrossFit iðkendur 

hversu dýrt þeim 

fyndist að stunda 

CrossFit m.t.t. 

verðskrár CrossFit  

Suðurnes þar sem 1 taldist mjög ódýrt og 5 mjög dýrt en ef skoðuð er mynd 13 sést að 

64,5% af þeim sem svöruðu fannst verðskrá CrossFit Suðurnes vera á bilinu 1-3 eða frá 

mjög ódýrt yfir í hvorki ódýrt né dýrt. CFViribus mun hafa ákveðna sérstöðu og getur 

því haft verðskrá sína dýrari. Höfundur mun bjóða viðskiptavinum upp á fyrsta flokks 

tækjabúnað og aukna þjónustu og skapa með því meira virði í huga neytanda en 

samkeppnin. Með hærri verðskrá en gengur og gerist þarf neytandinn að finna fyrir því 

Tafla 1: Verðskrá CFViribus 

Mynd 12: Niðurstaða spurningakönnunar varðandi 
vöruaðgreiningu 

Mynd 13: Niðurstaða spurningakönnunar varðandi verðskrá CrossFit Suðurnes 
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aukna virði sem hann er að borga fyrir og með því að bjóða viðskiptavinum uppá fyrsta 

flokks tækjabúnað, kalda potta og sauna ásamt því að geta stundað yoga meðfram 

CrossFit sem er sérstætt þar sem engin önnur CrossFit stöð býður viðskiptavinum sínum 

að æfa yoga meðfram CrossFit í sömu stöð og getur því fyrirtækið verið með hærri 

verðskrá en samkeppnisaðilar bjóða upp á.   

Viðskiptavinir CFVirbus munu geta valið um mismunandi áskriftarleiðir og þ.a.l. valið 

þá leið sem hentar þeim best en innifalið í hverri áskrift er aðgangur í CrossFit og yoga 

og mun viðskiptavinurinn bóka sig í þann tíma sem hentar honum hverju sinni.  

Markaðssetning 

CFViribus mun fyrst og fremst markaðssetja sitt efni á stafrænu formi en einnig mun 

fyrirtækið treysta á almannaróm (e. word of mouth). Höfundur mun sjálfur sjá um 

markaðssetningu fyrirtækisins og byggja hana á markvissri áætlun um þær aðgerðir sem 

CFViribus mun framkvæma. Ásamt því að leggja ríka áherslu á stafræna 

markaðssetningu mun fyrirtækið auglýsa í blöðum og nota áhrifavalda á 

samfélagsmiðlum til að koma þeim boðskap sem fyrirtækið leggur grunn að til verðandi 

viðskiptavina. Höfundur mun byggja áætlun sína á hefðbundnum aðferðum sem 

notaðar eru í markaðssetningu. Telur höfundur að markvisst þurfi að sýna neytendum 

fram á þá kosti sem fyrirtækið hefur fram yfir samkeppnisaðila. Auglýsingar munu 

einna helst koma fram á samfélagsmiðlum og mun fyrirtækið kaupa upplýsingar og 

miða markaðssetningu eftir þeim. Þær upplýsingar verða notaðar til að ná til þess hóps 

sem talinn er líklegastur að vilja stunda CrossFit og yoga saman. Rík áhersla verður 

lögð á að minna fólk á þá þjónustu og þá aðstöðu sem í boði er hjá CFViribus.  

Áætlun um rekstrartekjur 

Í þessum kafla mun höfundur fara yfir söluáætlanir og setja fram þrjár spár fyrir 

fyrirtækið ásamt því að fara út í markmiðasetningu og skoða núllpunkt rekstursins. 

Áætlun um rekstrartekjur er gerð svo höfundur og/eða aðrir fjárfestar geti áttað sig á 

þeim hugsanlegu tekjum sem viðkomandi viðskiptaáætlun hefur í för með sér. 

Höfundur leggur til að fara ekki of geyst af stað með reksturinn heldur miða við að auka 

við reksturinn jafnt og þétt. 
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Söluáætlun 

Höfundur gerir söluáætlun út frá niðurstöðum megindlegrar könnunar ásamt svörum 

viðmælenda í opnum viðtölum um að viðskiptavinir fyrirtækisins aukist með ári hverju. 

Straumur inn á líkamsræktarstöðvar er einna mestur í byrjun árs og minnkar svo yfir 

sumartímann áður en hann jafnast að lokum út eftir sumarið (Viðmælandi, munnleg 

heimild, 14. apríl 2018). Höfundur setur fram spá um sölu og tekjur af áskriftarleiðum 

sem í boði eru og skiptir þeim upp í þrjú stig. Stigin sem um ræðir eru raunhæf spá, 

bjartsýn spá og svartsýn spá og gerir höfundur þetta til að átta sig betur á þeim 

aðstæðum sem komið geta upp hvað varðar tekjur fyrirtækisins. Söluáætlun 

fyrirtæksins er miðuð við þrjár áskriftarleiðir og telur höfundur að flestir iðkendur 

stöðvarinnar muni koma til með að nýta sér eina af áskriftarleiðunum sem í boði eru. 

Einnig verða í boði kort sem viðskiptavinir geta staðgreitt en einunigs verður notast við 

áskriftarleiðir í þeim spám sem hér koma á eftir. Í framhaldi verður notast við raunhæfa 

spá verkefnisins í frekari áætlanagerð um sölu og tekjur. Forsendur útreikninga má 

rekja til megindlegrar rannsóknar sem höfundur gerði en spurningakönnun var sett inn 

á samfélagsmiðlasíðu CrossFit samfélagsins á Suðurnesjum til að fá sem raunhæfasta 

mynd. Rúmlega 50% svarenda sögðust myndu nýta sér fleiri en eina CrossFit stöð ef 

það væri möguleiki og rúmlega 66% töldu að eftirspurn væri eftir annarri CrossFit stöð 

á Suðurnesjum. 

Raunhæf spá 

Raunhæf spá verkefnisins gerir ráð fyrir að í lok árs muni 107 viðskiptavinir vera með 

virkan samning við stöðina og að sú tala muni hækka upp í 164 í lok annars árs. Á þriðja 

ári verða áskrifendur að stöðinni orðnir 226 og telur höfundur þetta vera raunhæft 

markmið m.t.t. að um nýjan aðila á markaði er að ræða. Miðað við þá uppbyggingu sem 

á sér stað á Suðurnesjum telur höfundur eina CrossFit stöð ekki vera nóg til að þjónusta 

þann fjölda sem býr og vinnur á Suðurnesjum. 

 

  

Tafla 2: Raunhæf spá 
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Bjartsýnis spá 

Bjartsýnis spá miðar við 20% aukningu á fyrsta ári sem heldur sér út öll þrjú árin. 

Höfundur telur þessa bjartsýnu spá einnig gerlega en höfundur telur að stöðin muni hins 

vegar þurfa sanna sig og sýna fram á getu til að takast á við svo marga viðskiptavini á 

fyrsta starfsári. Ekki er ólíklegt að til þess kæmi að sprengja yrði í aðsókn að stöðinni 

ef rétt er farið að í markaðssetningu. Einnig má hafa það í huga að uppsagnarfrestur er 

þrír mánuðir á núverandi samningum hjá þeim sem stunda CrossFit í núverandi stöð á 

Suðurnesjum svo gera má ráð fyrir minni aukningu til að byrja með. 

 

Svartsýnis spá 

Svartsýnis spá fyrirtækisins gerir ráð fyrir 20% minni aðsókn á fyrsta ári sem heldur 

sér út öll þrjú árin í áætluninni og mun þá stöðin ekki ná að brjóta 200 áskrifenda múrinn 

á þriðja ári eins og raunhæf spá fyrirtækisins gerir ráð fyrir. Ekki er hægt að útiloka 

svartsýna spá fyrirtækisins ef rekstur myndi ekki ganga sem skyldi og seinkun yrði 

t.a.m. á búnaði og einnig ef önnur stöð myndi rísa á svipuðum tíma. En áætlun þessi 

byggir á að verkefnið sé vel undirbúið og að fjármagn sé til staðar svo ekki komi til 

þess versta. 

 

 

Tafla 3: Bjartsýnis spá 

Tafla 4: Svartsýnis spá 
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Markmiðasetning 

Þegar stofna á nýtt fyrirtæki er mikilvægt að stefna að raunhæfum markmiðum sem 

hægt er að mæla. Höfundur mun notast við SMART markaðssetningu þar sem 

markmiðin eru;  

• Skýr 

o Að hafa markmiðin skiljanleg, skýr og greinileg. 

• Mælanleg 

o Að markmiðin séu mælanleg. 

• Aðgerðaáætlun 

o Gera áætlun yfir hvernig ná skal markmiðum og hvað þarf til ná 

þeim. 

• Raunhæf 

o Setja sér raunhæf markmið sem hægt er að ná m.t.t. aðstæðna. 

• Tímasett 

o Að tímasetja markmiðin og skuldbinda sig ákveðinni 

tímasetningu. Það hvetur til að ná settum markmiðum á tíma. 

Með SMART markaðssetningu telur höfundur að fyrirtækið hafi betri sýn á þau 

verkefni sem framundan eru og hjálpa þau einnig til við að vinna markvisst að framtíðar 

rekstri fyrirtækisins (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, án dags.). 

Fyrirtækið mun setja sér tvenns konar markmið, langtíma markmið annars vegar, sem 

taka tillit til þriggja ára, og skammtíma markmið hins vegar sem miðast við fyrsta 

starfsárið. 

• Langtíma markmið 

o Auka viðskiptavina hóp CFViribus um ákveðna prósentu á ári hverju. 

o Auka við þjálfarahóp CFViribus. 

o Auka samstarf CFViribus við aðrar CrossFit stöðvar. 

o Halda í 90% af þeim viðskiptavinum sem koma í viðskipti. 

• Skammtíma markmið 

o Byggja rekstur stöðvarinnar upp á þá vegu að ekki verði þörf á 

skammtímalánum. 

o Viðhalda viðskiptavinahóp fyrirtæksins frá upphafi. 
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Núllpunktsgreining 

Fyrirtæki notast við núllpunktsgreiningar sem tól svo hægt sé að áætla hversu margar 

einingar þarf að selja af viðkomandi þjónustu, í þessu tilviki líkamsræktarkort, svo 

rekstur fyrirtækisins snúi tapi í hagnað. Þau kort sem seld eru eftir að núllpunkti hefur 

verið náð eru þá talin til hagnaðar. 

Núllpunktur fyrir reksturinn 

Núllpunktsgreining felst í 

því að finna út með 

ákveðinni formúlu hver 

núllpunktur viðkomandi 

starfsemi er og hversu 

margar einingar viðkomandi 

þarf að selja til að skila 

hagnaði ef frádreginn er sá 

kostnaður sem hlýst af því að deila föstum kostnaði og afskriftum í niðurstöðu. 

Höfundur fer yfir í þessari viðskiptaáætlun hversu mörg líkamsræktarkort þarf að selja 

svo að hljóta megi hagnað af rekstrinum. Höfundur mun notast við tölulegar 

upplýsingar úr rekstraráætlun verkefnisins ásamt afskriftareikningi sem grundvöll fyrir 

núllpunktsgreiningu.   

Þær forsendur sem höfundur mun notast við er vegið meðaltal af áskriftarleiðum eitt, 

tvö og þrjú hjá fyrirtækinu. Til að reksturinn nái að sýna fram á hagnað þarf fyrirtækið 

að vera með 315 virk kort á ári. Þegar iðkendur stöðvarinnar eru orðnir 315 fer 

reksturinn að skila hagnaði. 

𝐹𝑎𝑠𝑡𝑢𝑟 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑢𝑟

𝑓𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑔ð = (𝑠ö𝑙𝑢𝑣𝑒𝑟ð − 𝑏𝑟𝑒𝑦𝑡𝑖𝑙𝑒𝑔𝑢𝑟 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑢𝑟)
= 𝑛ú𝑙𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑢𝑟 

 

  

Tafla 5: Núllpunktagreining 

Tafla 6: Núllpunktur fyrir CFViribus 
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Framkvæmdaáætlun 

Framkvæmdaáætlun er mikilvæg svo hægt sé að fá nánari útlistun á hvaða verk það eru 

sem þarf að klára svo starfsemi geti hafist. Mikilvægt í þessu ferli er að setja raunhæfan 

tímaramma á verkliðina frá upphafi til enda. Með þessari framkvæmdaáætlun vonast 

höfundur til að hægt sé að ljúka við þau verkefni sem þarf að klára svo rekstur geti 

hafist í upphafi árs 2019, en höfundur telur mikilvægt að viðskiptavinir geti mætt í 

byrjun árs þegar hvað mest er að gera í líkamsræktarstöðvum landsins. Höfundur 

reiknar með að taka hálft ár í undirbúning á opnun líkamsræktarstöðvarinnar og telur 

það vera nægilegan tíma. 

 

Framkvæmdaáætlun fyrirtækisins hefur göngu sína á viðskiptaáætluninni og lýkur 

þegar stöðin hefur hafið rekstur. Rekstraraðilar munu sjá um uppsetningu rekstursins 

ásamt því að ráða inn verktaka til að gera upp húsnæðið. 

• Júlí 

o Viðskiptaáætlun fyrirtækisins tilbúin. 

• Ágúst 

o Rætt er við fjárfesta og þeim boðin hlutur í fyrirtækinu. 

o Fyrirtækið er stofnað. 

o Leit hafin að hentugu húsnæði fyrir starfsemina. 

• September 

o Áframhaldandi leit að húsnæði ef hún hefur enn ekki borið árangur. 

o Leigusamningur gerður við viðkomandi eiganda fasteignar. 

Tafla 7: Framkvæmdaáætlun CFViribus 
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o Líkamsræktarbúnaður keyptur fyrir stöðina og fluttur inn ef þörf er. 

o Samið við verktaka um vinnu á húsnæði og farið í viðeigandi 

framkvæmdir. 

• Október 

o Haldið kaupum á búnaði áfram. 

o Haldið framkvæmdum áfram. 

• Nóvember 

o Leitað eftir þjálfurum og gerðir starfssamningar við viðkomandi. 

o Undirbúningur á markaðsefni hafinn. 

• Desember 

o Lokið við frágang á húsnæði og allir lausir endar hnýttir. 

o Hafist handa við sölu á kortum og opnunartími stöðvarinnar kynntur 

fyrir ársbyrjun 2019. 

Starfsmannahald 

Höfundur reiknar með að starfsmannahald verði í lágmarki til að byrja með en telur þó 

þörf á sex starfsmönnum. Tveir þjálfarar, einn yoga leiðbeinandi, einn starfsmaður í 

móttöku, einn ræstitæknir og bókhaldari. Þessir starfsmenn munu, til að byrja með, 

hjálpa til við dagleg verk í stöðinni ásamt því að sinna sínum starfslýsingum. Ef þörf er 

á fleiri starfsmönnum mun fyrirtækið ráða inn verktaka til að sinna þeim verkefnum 

sem þörf er á hverju sinni eða ráða fólk inn í hlutastörf. Setur höfundur starfsmannahald 

upp með þessum hætti því fjölgun á starfsfólki fylgir aukinn kostnaður þegar minna er 

að gera í stöðinni.   

Starfsemi fyrirtækisins er skipt upp í tvær deildir, framlínu starfsmenn annars vegar og 

skrifstofu starfsmenn hins vegar. Þjálfarar, leiðbeinendur og starfsmenn í móttöku 

ásamt ræstitækni eru framlína fyrirtækisins en það eru þau andlit sem viðskiptavinir sjá 

hvað mest af en skrifstofan sér svo um rekstur fyrirtækisins og þar verður bókhaldarinn 

sem mun sjá um daglegan rekstur.  

Í fjármálahluta þessa verkefnis er launakostnaði skipt á milli fasts og breytilegs 

kostnaðar. Er þetta gert með tilliti til þess að eingöngu er reiknað með fyrrnefndum sex 

starfsmönnum sem verða fastráðnir en aðrir starfsmenn sem verða lausráðnir eða 

verktakar koma til með að heyra undir breytilegan kostnað vegna þess að mismunandi 

er hversu marga starfsmenn þarf hverju sinni en reiknað verður með allt að fjórum 

starfsmönnum aukalega í ýmis störf. 
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Fjárhagsáætlun 

Í viðskiptaáætlunum sem þessum er fjárhagsáætlun mikilvæg svo verðandi fjárfestar 

geti metið fýsileika þess að fjárfesta í fyrirtækinu út frá fjárhagslegum forsendum. Í 

þessari fjárhagsáætlun mun höfundur setja fram stofnefnahagsreikning og einnig mun 

höfundur gera áætlun um rekstrarreikning sem mun ná til næstu þriggja ára út frá þeim 

forsendum sem gefnar eru fram í verkefninu. Að lokum mun höfundur gera áætlun um 

efnahagsreikning og sjóðstreymi ásamt því að skoða ákveðnar kennitölur og meta 

fýsileika fjárfestingar út frá þeim. 

Stofnefnahagsreikningur 

Í stofnefnahagsreikningi 

gerir höfundur ráð fyrir því 

að fullbúinn CrossFit og 

yoga salur muni kosta 

3.500.000 kr. (Viðmælandi, 

munnleg heimild, 14. apríl 

2018). Höfundur gerir ráð fyrir að greiða 250.000 kr. í leigu á mánuði fyrir 400 fermetra 

húsnæði á Suðurnesjum en tekið er tillit til staðsetningar á húsnæði við mat á leigu. 

Ekki er þörf á stórri markaðsherferð og mun einungis vera eytt í kringum 150.000 kr. í 

markaðsefni en mest öll markaðssetning verður á netinu. Annan kostnað metur 

höfundur að verði um 350.000 kr. en stórum hluta þeirrar fjárhæðar verður eytt í leyfi 

til að nota CrossFit í nafni fyrirtækisins en CrossFit Inc. selur CrossFit stöðvum leyfi á 

notkun nafnsins og kostar það $ 3.000 dollara á ári sem er breytilegur vegna styrks 

krónunnar gagnvart amerískum dollara (CrossFit Inc, án dags.). Höfundur gerir ráð fyrir 

að fyrirtækið verði alfarið fjármagnað með eigin fé stofnanda fyrirtækisins. 

Fjármögnun 

Höfundur gerir ráð fyrir því að sá aðili sem tekur að sér að stofna nýja CrossFit stöð á 

Suðurnesjum muni eingöngu notast við eigið fé og gerir arðsemiskröfu að meðaltali 

15% á ári. Miðar höfundur við að stofnkostnaður sé í kringum 7.000.000 kr. en 

höfundur telur þá upphæð endurspegla að stöðin verði fullkláruð með öllu tilheyrandi. 

Mikilvægt er að fjármagn sé tryggt áður en farið er af stað í verkefni af þessari 

stærðargráðu því það getur verið kostnaðarsamt ef seinka þarf framkvæmdum vegna 

fjárskorts. 

Tafla 8: Stofnefnahagsreikningur CFVirbus 
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Rekstrarreikningur 

Rekstrarreikningur 

fyrir CrossFit stöðina 

byggir á upplýsingum 

úr megindlegri 

rannsókn sem höfundur 

gerði. Höfundur setti 

inn spurningalista fyrir 

iðkendur CrossFit á 

Suðurnesjum og miðaði 

sölutekjur við svör 

iðkenda. Hvað varðar 

gjaldliðinn miðar 

höfundur við eigin 

reynslu af leigumarkaði 

ásamt munnlegri 

heimild frá eiganda 

þriggja 

líkamsræktarstöðva 

(Viðmælendur, munnleg heimild, 14. apríl 2018).   

Tekjur stöðvarinnar vaxa með hverju ári og má glögglega sjá að hagnaður er á 

rekstrinum öll árin þó hann sé tiltölulega lítill fyrsta árið. Helsti kostnaðurinn eru laun 

starfsmanna en höfundur telur starfsmannahald vera í algjöru lágmarki öll árin en þó 

bætist við í þjálfarateymi stöðvarinnar á hverju ári. Ef litið er til hagnaðar eftir skatta er 

niðurstaðan að það er ekki fyrr en á þriðja ári sem raunverulegur hagnaður hlýst af 

rekstrinum. Ef litið er á kostnað við húsnæði telur höfundur langtíma leigusamning 

skynsamlegan svo halda megi leigukostnaði eins öll árin, en höfundur tekur ekki tillit 

til hækkunar vísitölu.  

Tafla 9: Rekstrarreikningur CFViribus 
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Áætlun um efnahagsreikning 

Efnahagsreikningur 

fyrirtækisins gefur eigendum 

sýn á hvernig staða 

fyrirtækisins er á þeim 

tímapunkti sem miðað er við, 

og eiga eigendur að geta séð 

hverjar eignir og skuldir 

fyrirtækisins eru ásamt því að 

varpa ljósi á eigið fé 

fyrirtækisins. 

Efnahagsreikningur CFViribus 

sýnir eignir og skuldir 

fyrirtækisins miðað við þær 

forsendur sem höfundur lagði 

fram við gerð verkefnisins og 

þeim rekstrarreikning sem 

settur var fram hér að ofan. 

Sýnir efnahagsreikningur þessi 

að eignir fyrirtækisins hækka 

verulega frá ári til árs og þar sem höfundur miðar við að eigandi stöðvarinnar taki ekki 

lán heldur notist eingöngu við eigið fé að þá eru engar langtímaskuldir hjá fyrirtækinu. 

Metur höfundur að upphafskostnaður fyrir stöð sem þessa sé ekki á þá vegu að 

viðkomandi þurfi nauðsynlega að taka lán. Ekki telur höfundur þörf á fyrirtækja bifreið 

og þar sem um höfundur áætlar að notast verði við leiguhúsnæði fyrstu þrjú árin þá er 

engin fasteign skráð sem eign. Þau tæki og vélar sem skráð eru sem eign eru 

líkamsræktar tækjabúnaður og áhöld.  

 

Tafla 10: Efnahagsreikningur CFViribus 
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Áætlun um sjóðstreymi 

Áætlun um 

sjóðstreymi er sett 

fram í verkefni 

þessu til að gefa 

eiganda mynd af 

þeirri myndun 

fjármuna sem er í 

rekstri fyrirtækisins. 

Miðast þessi áætlun 

við fyrstu þrjú ár 

fyrirtækisins. 

Veltufé 

fyrirtækisins er 

778.344 kr. Í lok 

fyrsta árs og meira 

en tífaldast í lok 

þriðja árs sem skapast af hagnaði fyrirtækisins á hverju ári en munurinn á fyrsta og 

þriðja ári verður að teljast mjög mikill. Megin ástæðan fyrir þessum tölum er að 

höfundur gerir ekki ráð fyrir neinum framkvæmdum aukalega fyrstu þrjú ár rekstursins. 

Telur höfundur að handbært fé í lok þriðja árs sé nægilega mikið til að fjárfesta megi í 

stærri stöð og meiri tækjabúnaði en eins og sjá má á töflunni hér til hliðar eykst 

handbært fé í lok tímabils frá ári til árs. 

Arðsemismat 

Arðsemismat er reiknað út fyrir verkefni sem þessi svo hægt sé að meta hvort 

fjárhagslega sé þetta fýsilegur kostur fyrir verðandi fjárfesta. Arðsemismat er einnig 

gert svo athuga megi hvort fýsilegt sé yfir höfuð að stofna fyrirtæki út frá þeim gefnu 

forsendum sem liggja fyrir. Höfundur vann arðsemismat fyrir viðkomandi verkefni og 

notaðist við kennitölur sem fengnar voru út frá reiknilíkani Nýsköpunarmiðstöðvar 

Íslands (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, án dags.). 

 

Tafla 11:Sjóðstreymi CFViribus 
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Kennitölur 

Kennitölur eru mælikvarði á arðsemi fyrirtækja og þann fjárhagslega styrk sem sést 

oftar en ekki bersýnislega í bókhaldi eða áætlunum. Kennitölur eru hlutfallstölur sem 

fengnar eru þegar deilt er ákveðinni rekstrarstærð í aðra. Kennitölur hafa verið notaðar 

víðsvegar um heiminn sem mælingar á árangri fyrirtækja (Þórisson & Karlsson, 1996).  

Þær kennitölur sem koma hér við sögu eru unnar upp úr þeim forsendum sem gefnar 

voru í reiknislíkani Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands til að meta fjárhagsstöðu 

fyrirtækisins. Kennitölur þær sem höfundur skoðar notast við upplýsingar úr 

rekstrarreikningi, efnahagsreikningi og sjóðstreymi sem kom við sögu hér að framan. 

Veltufjárhlutfall gefur til kynna 

hæfni fyrirtækisins til að greiða 

þær skammtímaskuldir sem það 

hefur. Því hærra sem hlutfallið er 

því betra fyrir fyrirtækið. 

Eiginfjárhlutfall gefur til kynna 

þann fjárhagslega styrk sem 

fyrirtækið hefur til að mæta því 

sem á móti blæs án áhrifa á skuldbindingar fyrirtækisins við lánadrottna. Fyrirtækið er 

ekki með nein útistandandi lán að þessu sinni og því er prósentan svona há. 

Arðsemi eigin fjár segir til um hversu mikið eigandi hagnast á rekstrinum. Getur eigandi 

t.a.m. borið saman arðsemi fyrirtækisins við aðra fjárfestingakosti til að meta fýsileika 

þeirra. 

Arðsemi heildarfjármagns segir til um heildarfjármagn fyrirtækis án þess að taka tillit 

til fjármögnunar fyrirtækisins (Stjórnarráðið, 2013).  

 

 

 

  

Tafla 12: Kennitölur CFViribus 



 

 
34 

Niðurstöður 

Niðurstaða þessarar viðskiptaáætlunar leiðir í ljós að verkefnið er ekki eingöngu 

fýsilegt heldur einnig arðbært. Í upphafi setti höfundur fram þá rannsóknarspurningu: 

„Er næg eftirspurn fyrir uppbyggingu á nýrri CrossFit stöð á Suðurnesjum og er það 

fýsilegur kostur?“. Viðskiptaáætlun þessi dregur fram jákvæða niðurstöðu og telur 

höfundur grundvöll fyrir rekstri slíkrar stöðvar ekki eingöngu fýsilegan og arðbæran 

kost heldur metur svo út frá megindlegri spurningakönnun og opnum viðtölum að 

eftirspurn sé einnig mikil eftir annarri stöð. Viðskiptalega séð er verkefnið áhugavert 

og ef viðkomandi hefur handbært fé til að setja í rekstur á nýrri líkamsræktarstöð á 

Suðurnesjum ætti sá hinn sami að gera svo að mati höfundar. Markaðslega séð er 

verkefnið einnig fýsilegt. Miðað við gefnar forsendur og niðurstöður er höfundur að 

leggja fram þjónustu sem ekki er til staðar að svo stöddu en aftur á móti er eftirspurn 

til staðar og virði þjónustunar er sérstætt frá því sem nú er í boði. M.v. ofangreindar 

upplýsingar ætti fyrirtækið að skila hagnaði strax á fyrsta rekstrarári en þó ekki ýkja 

miklum en annað og þriðja ár lofa góðum hagnaði miðað við þær gefnu forsendur sem 

höfundur setti sér. Fjármagns kostnaður verkefnisins er ekki ýkja mikill og ætti því að 

vera gerlegt að opna litla eða jafnvel meðalstóra stöð með tilheyrandi kostnaði. 

Þjónustan og virðið í huga neytenda samanstendur af því að þetta er CrossFit stöð sem 

er ekki hluti af stórri samsteypu og telur höfundur að stærð og sérstaða fyrirtækisins 

henti einkar vel m.t.t. staðsetningar. Með þessu móti finnur viðskiptavinurinn að hann 

er partur af samfélagi og telur sig jafnvel vera hluta af fyrirtækinu. 

Höfundur tók ekki tillit til hækkunar á vísitölu og þeirrar breytinga sem það gæti haft í 

för með sér á leiguverði og hefði mögulega getað gert ráð fyrir hækkun á leigu og meiri 

hækkun á launum en með því að gera langtímaleigusamning í upphafi er hægt að semja 

um fast verð og m.v. staðsetningu ætti að vera gerlegt að komast upp með svipaða leigu 

á húsnæði eins og höfundur setur fram. Velta má fyrir sér hvort stækka þurfi húsnæðið 

eftir annað ár í rekstri og með tilkomu fleiri viðskiptavina en telur höfundur að þess sé 

ekki þörf m.v. að 20 iðkendur yrðu í hverjum tíma og kennt yrði fimm sinnum á dag, 

sex daga vikunnar. Höfundur telur markhópinn vera ákveðinn veikleika í rannsókninni 

og hefði verið hægt að fá svör frá þeim sem ekki stunda CrossFit og sjá hver niðurstaðan 

hefði verið m.v. þær upplýsingar. Höfundur hefði getað tekið aðra stefnu og m.v. að 

leggja ekki eingöngu fram eigið fé heldur skyldi viðkomandi taka lán og sjá hvernig 

reksturinn hefði þróast með þeim hætti en höfundur telur upphafskostnaðinn ekki svo 

háan að ógerlegt sé að notast eingöngu við eigið fé við upphaf rekstursins. 
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Lokaorð 

Höfundur gengur sáttur frá borði eftir vinnu við þessa viðskiptaáætlun. Reynsla 

höfundar á líkamsrækt og það nám sem höfundur hefur fengið við Háskólann á Bifröst 

kom, að mati höfundar, sér vel við gerð þessa verkefnis. Í upphafi hafði höfundur 

reiknað með að verkefnið yrði arðbært og var ánægjulegt að sjá að sú varð raunin. Velta 

má fyrir sér hvort höfundur hefði getað sett inn fleiri þætti sem hefðu e.t.v. getað breytt 

og haft áhrif á niðurstöðu verkefnisins en höfundur telur sig hafa vegið og metið þá 

kosti sem skipta hvað mestu máli þegar kemur að stofnun líkamsræktarstöðvar af 

þessari stærðargráðu.  

Eftir að höfundur setti inn spurningalista á samfélagsmiðlasíðu CrossFit Suðurnesja 

fékk höfundur senda pósta þar sem óskað var eftir að önnur CrossFit stöð yrði opnuð 

sem allra fyrst þar sem núverandi stöð annar ekki eftirspurn. Telur höfundur það 

einungis tímaspursmál hvenær önnur stöð opni og yrði fróðlegt að bera saman tölur við 

viðkomandi stöð í framtíðinni. Höfundur gerir sér grein fyrir þeirri takmörkun að senda 

eingöngu spurningakönnun inn á samfélagsmiðlasíðu CrossFittara og fá þ.a.l. eingöngu 

svör frá þeim sem nú þegar stunda CrossFit og telur höfundur að fróðlegt hefði verið 

að gera aðra megindlega könnun á þeim sem ekki eru iðkendur CrossFit og sjá 

niðurstöður og bera saman en höfundur ákvað að gera það ekki í þessari rannsókn. Að 

lokum telur  höfundur að áhugavert hefði verið að bera saman niðurstöður ef keypt 

hefði verið húsnæði undir reksturinn og skoðaður hefði verið munurinn á að leigja hins 

vegar og kaupa annars vegar og hver niðurstaðan yrði m.t.t. þess. 

Við gerð þessa verkefnis öðlaðist höfundur góða innsýn við gerð viðskiptaáætlana og 

þann tíma sem leggja þarf í þá vinnu og þær upplýsingar sem þurfa að liggja fyrir hendi. 

Höfundur telur sig jafnframt hafa lagt sig samviskusamlega fram við gerð þessa 

verkefnis og hefur öðlast greinargóða hugmynd um hvaða þættir skipta mestu máli 

þegar kemur að gerð viðskiptaáætlana. 
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