
 

 

 

BS ritgerð 
í viðskiptafræði 

 

 

 

 

Val á sundlaug 

Viðhorf viðskiptavina og samkeppnisstaða sundlauga á 
höfuðborgarsvæðinu 

 

 

 

Herdís Athena Þorsteinsdóttir 

 
Leiðbeinandi Þórður Sverrisson, aðjúnkt 

Viðskiptafræðideild 

Febrúar 2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Val á sundlaug 

Viðhorf viðskiptavina og samkeppnisstaða sundlauga á höfuðborgarsvæðinu 

 

 

 

Herdís Athena Þorsteindóttir 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BS-gráðu í viðskiptafræði 

Leiðbeinandi: Þórður Sverrisson, aðjúnkt 

 

Viðskiptafræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Febrúar 2020



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Val á sundlaug. 

 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BS prófs við 

Viðskiptafræðideild, Félagsvísindasviði Háskóla Íslands. 

 

© 2020 Herdís Athena Þorsteinsdóttir 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, 2020  



 

4 

Formáli 
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vefkönnun sem send var út um miðjan mars 2019. Einnig vill hann þakka aðstandendum 

og vinum fyrir góða hvatningu og þann stuðning sem þeir veittu honum á meðan á 

skrifunum stóð.  
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Útdráttur 

Ákvörðun neytanda um hvaða sundlaug skal fara í er oftar en ekki auðveld, en þó geta 

margir áhrifaþættir spilað þar inn í. Með auknu framboði og stöðugum endurbótum á 

sundlaugum á síðustu áratugum hafa neytendur um marga kosti að velja. Það er því 

mikilvægt fyrir sundlaugar á höfuðborgarsvæðinu að reyna að ná einhvers konar sérstöðu 

ef þær vilja hafa sterka samkeppnisstöðu á sundlaugamarkaðnum.  

Markmið verkefnisins er að reyna að komast að því hvað það er sem ræður því hvaða 

sundlaug neytandi velur að fara í og á hverju samkeppnisstaða sundlauganna byggir. 

Fjallað verður um helstu fræðilegu nálganir sem tengjast markaðsmálum, kauphegðun og 

kaupákvarðanaferli neytandans sem og sundlaugarnar á höfuðborgarsvæðinu og 

samkeppni á sundlaugamarkaðnum.  

Framkvæmd var megindleg rannsókn í formi spurningakönnunar til að komast að því 

hvaða þættir það væru sem hefðu áhrif á val neytanda á sundlaug. Könnuninni var skipt í 

tvennt sem fór eftir því hvort einstaklingur fer í sund eða ekki. Fyrir þá sem fara í sund var 

rannsakað af hvaða ástæðum fólk fer í sund og hvaða laug það sækir oftast í en fyrir þá 

sem ekki fara í sund var rannsakað af hvaða ástæðum þeir einstaklingar gera það ekki og 

hvaða þættir gætu haft áhrif á ákvörðun þeirra um að fara í sund. Með því að skoða hvaða 

þættir væru mikilvægastir fyrir neytendur kom í ljós að Laugardalslaug hafði sterkari 

samkeppnisstöðu en aðrar laugar þar sem hún býður upp á alla helstu valmöguleika sem 

neytendur sækjast eftir.  
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1  Inngangur 

Sundlaugar, og baðlaugar þar áður, hafa lengi vel verið mikilvægur hluti af menningu 

Íslendinga og sækja borgarbúar Reykjavíkur laugarnar af ýmsum ástæðum. Frá því að 

fyrsta steypta laugin var vígð í Laugardal árið 1908 (Verkís, 2012) hafa stöðugar 

endurbætur og framfarir orðið á sundlaugum víða um land. Með þessu aukna framboði á 

sundlaugum er óhætt að segja að þær séu orðnar sífellt mikilvægari hluti af lífstíl fólks 

sem ætlast til að laugarnar séu opnar og aðgengilegar árið um kring. Í dag eru alls 17 

sundlaugar á höfuðborgarsvæðinu og má segja að hver og ein þeirra hafi ákveðna 

sérstöðu og einkenni hvort sem það byggir á staðsetningu, aðstöðu, þjónustu, 

viðskiptahópi, verði, opnunartímum og svo framvegis.  

Markmiðið með þessari rannsókn er einna helst að komast að því hvaða þættir skipta 

fólk máli við val þeirra á sundlaug og af hvaða ástæðum það velur þær laugar sem það 

sækir. Í því ljósi er áhugavert að athuga á hverju samkeppnisstaða sundlauganna byggir 

og hver af sundlaugunum á höfuðborgarsvæðinu hefur sterkustu samkeppnisstöðuna á 

markaðnum. Einnig verður athugað af hvaða ástæðum fólk velur að fara í ekki í sund og 

hvort það séu einhverjir þættir sem geta haft áhrif á ákvörðun þeirra um að fara í sund.  

Þar af leiðandi verður lagt upp með rannsóknarspurninguna:  

Hvaða þættir skipta viðskiptavini máli við val á sundlaug og á hverju byggir 

samkeppnisstaða sundlauga? 

Rannsakandi hefur starfað í sundlaugargeiranum í nokkur ár og hefur því mikinn áhuga 

á að rannsaka markaðinn nánar. Í fræðikafla ritgerðarinnar verður farið yfir almenn 

markaðsmál eins og samval markaðsráðanna sjö, miðaðaða markaðsfærslu, 

viðskiptavinatryggð og vörumerkjamál en einnig kauphegðun og kaupákvarðanaferli 

neytenda. Þar á eftir verður fjallað um sundlaugarnar á höfuðborgarsvæðinu og 

samkeppni á sundlaugamarkaðnum. Að fræðilegri umfjöllun lokinni verður greint frá 

aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar. Að lokum verður gert grein fyrir helstu 

niðurstöðum sem og ítarlegum niðurstöðum rannsóknarinnar ásamt umræðu um 

niðurstöðurnar og lokaorðum. 
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2 Markaðsmál 

Markaðsmál opinberra fyrirtækja eða stofnana sem veita almenningi þjónustu gegn gjaldi 

eru að einhverju leyti sambærileg markaðsmálum einkafyrirtækja (Lamb, 1987). 

Munurinn er m.a. að markmið í opinberum rekstri eru samfélagsleg en einkafyrirtækja 

þrengri og byggja oft á öðrum gildum (Laing, 2003). Einnig verður opinber þjónusta oft til 

vegna þess að framboð einkaaðila á slíkri þjónustu var ekki til staðar eða nægilegt (Roth 

og Mundial, 1987).  

Almennt séð hafa markaðsmál verið skilgreind á marga vegu og hafa ófáir fræðimenn 

gert framlag til þess. Ein af þeim er að markaðsmál sé öll starfsemi, stofnanir, og ferli sem 

búa til, miðla, afhenda og skiptast á boðum sem hafa ákveðin gildi fyrir viðskiptavini, 

samstarfsaðila og samfélagið í heild sinni (Kotler, Armstrong, Adam og Denize, 2015). Þótt 

margar skoðanir séu á því hvað markaðsmál eigi að standa fyrir þá snúast þau fyrst og 

fremst um stefnumótun, skipulag og stjórnun, rannsóknir, skilgreiningu markhópa, 

þróunarvinnu, áætlanagerð, sölu, viðskiptasambönd, þjónustu og mat á árangri. 

Markaðsfólk verður að átta sig á mikilvægi stefnumótunar sem felst í því að vera meðvituð 

um þróun umhverfisins, þarfir markaðarins, og þau tækifæri sem þar er að finna. 

Mikilvægt er að gera markaðsrannsóknir þar sem þær geta gefið hagnýtar upplýsingar 

eins og til dæmis hver markhópur fyrirtækisins er og hverjar þarfir hans eru. Einna 

mikilvægast er að stjórna viðskiptasamböndum rétt þar sem passað er að hver einasti 

viðskiptavinur sé ánægður og sáttur með viðskiptin og þurfa fyrirtæki að passa að 

viðskiptavinir fái þá þjónustu sem þau hafa væntingar til og fyrirtækið ætlar að veita. Mat 

á árangri er lokaskrefið í markaðsaðgerðum en í því felst að markaðsfólk sé meðvitað um 

að hámarka nýtingu þess fjármagns sem notað er í markaðsaðgerðirnar (Þórður 

Sverrisson, 2013).  

Í þessum kafla verður fjallað um einstaka þætti sem þykja mikilvægir í markaðsmálum. 

Byrjað verður á því að skoða samval markaðsráðanna sjö (e. the 7Ps of marketing). Þar á 

eftir verður fjallað um miðaða markaðsfærslu sem inniheldur þrjá meginþætti; 

markaðshlutun, markaðsmiðun og staðfærslu. Síðast en ekki síst verður farið yfir 

viðskiptavinatryggð og mikilvægi markaðsfærslu viðskiptasambanda. 
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2.1 Samval markaðsráða 

Eitt af helstu hugtökum í nútíma markaðsfræði er samval markaðsráðanna sjö, sjá mynd 

1. 

 

Mynd 1. Markaðsráðarnir sjö. Byggt á Kotler o.fl., 2015. 

Markaðsráðarnir eru skilgreindir sem samansafn af stjórnanlegum, taktískum tækjum og 

tólum sem fyrirtæki samþætta í þeim tilgangi að fá þau viðbrögð viðskiptavina sem þau 

sækjast eftir. Samval þessara markaðsráða samanstendur af öllum þeim þáttum sem 

fyrirtæki hafa tök á að stjórna til að hafa áhrif á eftirspurn á vörum eða þjónustu (Kotler 

o.fl., 2015).  

Sá sem kom fyrstur með hugmyndina um markaðsráðana var Neil Borden, en hún var 

síðar uppfærð af Jerome McCarthy í fjóra hefðbundnu markaðsráðanna (e. the 4 Ps) sem 

tengjast allir og að lokum uppfærð og gerð þekkt af Philip Kotler (Dev og Schultz, 2012). 

Seinna meir bættust þrír aðrir markaðsráðar í hópinn sem leggja aukna áherslu á þjónustu 

(Zeithaml, Bitner, Gremler og Wilson, 2016). 

Í dag eru markaðsráðarnir alls sjö talsins; vara (e. product), verð (e. price), dreifileiðir 

(e. distribution), kynningarstarf (e. promotion), fólk (e. people), ferlar (e.process) og 

umgjörð (e. physical evidence) (Kotler o.fl., 2015). Hér að neðan verður umfjöllun um 

hvern og einn þeirra. 

Markaðsráðarnir
sjö

Vara

Verð

Dreifileiðir

Kynningar
starf

Fólk

Ferlar

Umgjörð
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2.1.1 Vara 

Vara (e. product) er hvers kyns virði eða ávinningur sem boðinn er í skiptum fyrir peninga, 

atkvæði eða tíma. Hún getur því verið hvað sem er sem kann að uppfylla þarfir eða 

langanir í formi ávinnings eða virðis (Fahy og Jobber, 2015). Vara hefur þann eiginleika að 

vera áþreifanleg eða óáþreifanleg eða jafnvel blanda af báðu, líkt og þjónusta, persóna, 

fyrirtæki og hugmyndir (Cravens og Piercy, 2009; Kotler, Armstrong, Wong og Saunders, 

2008). Fjölmargt á við um vöru eða þjónustu eins og útlit, eiginleikar, umbúðir, hönnun, 

gæði og ábyrgðarskilmálar (Þórður Sverrisson, 2013).  

Þegar talað er um þjónustu sem vöru, þá er hún óáþreifanleg svo að oft er erfitt fyrir 

viðskiptavini að vita hvernig hún er fyrirfram. Hver þjónusta er einnig einstök, þ.e. að hún 

getur verið breytileg frá degi til dags. Af þessum ástæðum getur verið erfitt að tryggja 

þjónustugæði og hafa þjónustuna staðlaða (Palmer, 2004).  

Í sundlaugum eru viðskiptavinir að sækjast eftir ákveðinni þjónustu sem sveitarfélög 

bjóða upp á. Hér er varan óáþreifanleg þar sem það getur ekki keypt sundlaugina og tekið 

hana með sér heim heldur kaupir neytandinn ákveðna þjónustu eða upplifun sem er 

ætlað að uppfylla þarfir eða langanir hans og geta þær verið til dæmis að slaka á, hreyfa 

sig, fá félagsskap, vera úti eða fleira þess háttar. 

2.1.2 Verð 

Verð (e. price) er sú upphæð sem viðskiptavinur verður að inna af hendi til að öðlast vöru 

eða þjónustu (Kotler o.fl., 2015), þ.e. öll þau verðmæti sem má meta til fjár og 

viðskiptavinur fær í staðinn. Verð er eini markaðsráðurinn sem skapar tekjur og er sá 

þáttur sem hefur mestu áhrif á val kaupanda (Kotler o.fl., 2015). Hann er einnig sá þáttur 

sem fyrirtæki geta hvað mest spilað með og sker oft úr um hvort vara er keypt eða ekki. 

Margt á við í þessum þætti eins og afslættir, greiðsluskilmálar og verðmismunun (Þórður 

Sverrisson, 2013). Verð ætti einnig alltaf að endurspeglast í virði vöru eða þjónustu og eru 

viðskiptavinir yfirleitt tilbúnir að greiða ögn meira fyrir það sem virkar vel fyrir þá (Blythe, 

2008) en einnig skiptir skynjun neytandans á verði oft meira máli en raunverulegt verð 

(Monroe, 1973). 

Verðlagning er mikilvægur þáttur af rekstri sundlauganna. Þar sem laugamenning 

Íslendinga er mikil og heita vatnið er ódýrt, þykir landsmönnum eðlilegt að sundstaðir séu 

aðgengilegir, það er að segja að hver og einn hafi efni á því að fara í sund sama hver 
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efnhagstaða viðkomandi stendur. Ákvörðun um gjaldskrá sundlauganna í Reykjavík felur 

í sér pólitíska stefnumörkun, en reynt er að finna jafnvægi á milli niðurgreiðslu 

borgarinnar af rekstri lauganna, afkomuviðmiða og gjaldsins á því að fara í sund 

(Reykjavíkurborg, 2012). Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar sem greint verður frá 

nánar síðar í ritgerðinni er verðlagning stór áhrifaþáttur. Með gefna gjaldskrá er ljóst að 

aukin aðsókn bætir afkomu, en þó með lækkandi jaðarframlegð. Um leið vilja flestir 

sundlaugargestir að sundlaugagjaldið sé sem lægst. Miðað við gjaldskrár sundlauganna er 

verð nokkuð breytilegt en 66,6% munur er á hæsta og lægsta verði fyrir fullorðinn á 

höfuðborgarsvæðinu, og lækkar verðið því sem fjær dregur Reykjavík, sjá töflu 1.  

 

Tafla 1: Gjaldskrár sundlauga höfuðborgarsvæðisins 2019 

Lægsta verðið á stakri sundferð miðað við gjaldskrár 2019 má finna í sundlaugum 

Hafnarfjarðar en þar er stakt gjald fyrir fullorðna 600kr.- og 140 kr.- fyrir börn. Hæst er 

verðið á stakri ferð í sundlaugum Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur en þar er verðið 

1000kr.- fyrir fullorðna og 160kr.- fyrir börn. Hins vegar bjóða flestar laugar upp á 

sundkort með ákveðið mörgum skiptum sem gerir þá verð á hverri ferð mun ódýrari. 

Flestir ferðamenn kaupa staka miða á meðan íslendingar, sem greiða skatta m.a. til að 

standa undir rekstri sundlauganna, geta greitt minna fyrir hverja ferð með kaupum á 

afsláttarkorti. Mögulega má skýra hærra verð í sundlaugum Reykjavíkur að þangað koma 

nú mun fleiri ferðamenn en áður, sem hefur líklega áhrif á ákvarðanir um verð og hluta 

opinbers framlags til niðurgreiðslu á verði. Þess utan fá aldraðir (67 ára og eldri), börn (0-

6, 0-11 eða 0-17 ára) og öryrkjar frítt í allar laugar á höfuðborgarsvæðinu. Margar laugar 

hafa einnig gert samning við líkamsræktarstöðvar World Class sem veitir korthöfum 

World Class frían aðgang en það reyndist einnig vera stór áhrifaþáttur fólks í vali á 

sundlaug samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar. 
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2.1.3 Dreifileiðir 

Dreifileiðir (e. distribution) eru aðferðir fyrirtækja til að gera vöru eða þjónustu 

aðgengilega fyrir markhópa (e. target customers) og endanlega viðskiptavini (e. end 

consumers) sína (Kotler o.fl., 2015) og ættu þær að vera aðgengilegar þar sem markhópi 

finnst auðveldast að nálgast vöruna eða þjónustuna (Blythe, 2008). Sterkar og góðar 

dreifileiðir gera það að verkum að fyrirtæki skapa samkeppnisforskot (Cravens og Piercy, 

2009). Fyrirtæki verður einnig að hafa í huga hvar og hvernig viðskiptavinir vilja kaupa 

vöru þeirra eða þjónustu (Engel, Blackwell og Miniard, 1990).  

Sundlaugarnar á höfuðborgarsvæðinu eru þó nokkrar og er því áhugavert að skoða 

hvort viðskiptavinir velja að fara í þá laug sem er næst þeim eða hvort þeir kjósi að ferðast 

lengra í aðra laug af öðrum ástæðum. Einnig er aðgengi að sundlaugunum áhrifaþáttur 

þar sem það getur verið mismikið varðandi bílastæðaaðstöðu og aðgengi fyrir fatlaða o.fl., 

enda telja Íslendingar eðlilegt að sundstaðir séu algengir og aðgengilegir 

(Reykjavíkurborg, 2012). Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar fara langflestir í þá laug 

sem er næst þeim hvort sem það er frá heimili eða vinnu og skiptir því máli fyrir 

sundlaugar að vera vel staðsettar. Einnig skipta opnunartímar miklu máli fyrir marga 

viðskiptavini og velja þeir oft að fara í laug sem er opin lengur á kvöldin, en þær laugar 

sem eru opnar lengst á höfuðborgarsvæðinu eru opnar frá kl. 06:30-22:00.  

2.1.4 Kynningarstarf 

Kynningarstarf (e. promotion) eru þær markaðsaðgerðir sem beinast að viðskiptavinum í 

þeim tilgangi að kynna vöruna eða þjónustuna í þeirri von að þeir kaupi hana (Kotler o.fl., 

2015). Þetta geta verið markaðsaðgerðir eins og til dæmis auglýsingar, persónuleg 

sölumennska, bein markaðsfærsla, stafræn markaðsfærsla, sölukynningar og 

almannatengsl og þurfa fyrirtæki að ákveða með hvaða hætti þeir vilja koma skilaboðum 

sínum til viðskiptavina (Fahy og Jobber, 2015). Kynningarstarf á að vekja athygli, vera 

aðlaðandi, senda stefnuföst skilaboð og síðast en ekki síst að gefa viðskiptavininum 

ástæðu til að velja vöru eða þjónustu fyrirtækisins umfram aðra (The Chartered Institute 

of Marketing, 2015).  

Sundlaugarnar notast við ýmsar markaðssamskiptaleiðir en árið 2012 lagði starfshópur 

Reykjavíkurborgar fram tillögu um að samræma markaðsetningu lauganna gagnvart 

erlendum ferðamönnum með þeim hætti að markaðssetningin væri í takt við aðra 
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markaðssetningu og skilaboð sem borgin beinir að þeim hópi. Sundlaugarnar notast þá 

aðallega við beinar auglýsingar, samstarf með ferðaþjónustuaðilum og áberandi 

upplýsingar á ferðamannavefsíðu þeirra en fyrir innlendan markað eru flest upplýsingar- 

og kynningarmál á heimasíðum sundlauganna (Reykjavíkurborg, 2012).  

2.1.5 Fólk 

Öll þjónustustarfsemi reiðir sig á fólki (e. people) sem veitir þjónustuna og er það fólk 

oftar en ekki í beinu sambandi við viðskiptavininn (Blythe, 2008). Vegna þess hve 

framleiðni og neysla í þjónustustarfsemi er orðin áþekk þurfa fyrirtæki að huga vel að 

starfsfólki sínu þar sem það á lykilhlutverk í að hafa áhrif á upplifun viðskiptavina á gæðum 

þjónustunnar (Fahy og Jobber, 2015). Gæta þarf þess að starfsfólk sé tilbúið í þau verkefni 

sem felast í að framfylgja stefnu fyrirtækisins, hafi þekkingu á hlutverkum sínum og 

þjónusti viðskiptavini á réttan og góðan hátt (Þórður Sverrisson, 2013). Starfsfólk verður 

einnig að átta sig á því að viðskiptavinir eru mannlegir og geta verið jafn ólíkir og þeir eru 

margir (Kotler, Keller, Brady, Goodman og Hansen, 2012) og benda rannsóknir á að ánægt 

starfsfólk leiðir til ánægðra viðskiptavina og er því mikilvægt fyrir fyrirtæki að ráða inn rétt 

fólk, þjálfa það vel og veita því starfshvatningu (Fahy og Jobber, 2015).  

Þar sem sundlaugarnar eru fyrst og fremst þjónustustarfsemi þurfa þær að huga vel að 

starfsfólki og veita því góða þjálfun. Laugarnar sjá til þess að starfsmenn gangist reglulega 

undir hæfnispróf og haldin eru ótal fræðslunámskeið á vegum Íþrótta- og tómstundaráðs 

Reykjavíkur til að styrkja starfsmenn í starfi (Reykjavíkurborg, 2012). Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar er vinalegt starfsfólk einn að þeim þáttum sem skiptir fólk 

hvað mestu máli varðandi val þeirra á sundlaug og er því verulega mikilvægt fyrir 

sundlaugar að velja og þjálfa starfsfólk sitt vel.  

2.1.6 Ferlar 

Flest þjónustustarfsemi er metin jafn mikið út frá framleiðni þjónustunnar og lokaútkomu 

hennar hvað rekstrafkomu og ánægju viðskiptavina varðar. Þess vegna ætti þjónustan að 

vera hönnuð út frá ferlum (e. process) um hvernig starfsfólki er skylt að veita hana 

(Palmer, 1998). Ferli þjónustu skiptist í tvo þætti, þann sem er sýnilegur viðskiptavinum 

og þar sem þjónustan á sér stað, svo þann sem er ósýnilegur viðskiptavinum (Zeithaml 

o.fl., 2016) en er á sama tíma alveg jafn mikilvægur fyrir afhendingu þjónustunnar (Fahy 
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og Jobber, 2015). Þættir eins og biðtími, upplýsingar sem viðskiptavinir fá, hvort 

heimasíðan virki vel og hvort starfsfólk er hjálpsamt hefur allt áhrif á ánægju 

viðskiptavina. Einnig skipta smávægileg atriði máli eins og að starfsfólk svari símanum 

hratt og örugglega þar sem viðskiptavinir í dag hafa ekki tíma til að bíða og leita þá 

eitthvert annað, þá útaf lélegum ferlum fyrirtækisins (The Chartered Institute of 

Marketing, 2015).  

Sundlaugarstarfsemin byggist á ákveðnum ferlum. Fyrst og fremst er starfsfólk þjálfað 

til að veita sem besta þjónustu í afgreiðslu og á laugarsvæði og að veita sundlaugagestum 

leiðbeiningar og upplýsingar sem eru þá sýnilegu ferlarnir. Einnig á starfsfólk að fara eftir 

ferlum sem eru ósýnilegir eins og að fara í þvottahús og þvo leiguhandklæði og -sundföt, 

sækja vörur og fylla á, og fleira þess háttar.  

2.1.7 Umgjörð 

Það sem átt er við með umgjörð (e. physical evidence) er umhverfið þar sem þjónustan á 

sér stað og þar sem starfsmenn og viðskiptavinir eiga samskipti, sem og öll þau 

áþreifanlegu atriði sem auðvelda flutning og samskipti þjónustunnar (Zeithaml o.fl., 

2016). Þetta eru atriði eins og byggingin sjálf, húsgögn, útlit, litir, umbúðir, 

einkennisklæðnaður og vörur tengdar þjónustunni sem saman skapar óskaímynd 

vörumerkisins (Kotler o.fl., 2012). Mikilvægt er að hanna umgjörð og útlit vel vegna þess 

að góð hönnun eykur líkur á því að viðskiptavinurinn vilji koma aftur (Grönroos, 2015). 

Umgjörðin verður einnig að samsvara væntingum viðskiptavinarins á fyrirtækinu (The 

Chartered Institute of Marketing, 2015), til dæmis verða bankar að hafa formlega 

umgjörð á meðan sundlaugar ættu að hafa afslappaðari umgjörð.  

Sundlaugarnar leggja mikið upp úr því að hafa einfaldar og augljósar merkingar við 

innganga, í búningsklefunum og í lauginni sjálfri. Starfsmönnum er skylt að vera í klæðnaði 

merktum lauginni og húsgögn, veggfóður og slíkt haft einfalt og stílhreint. Einnig er mikið 

lagt upp úr hreinlæti, sérstaklega inn í búningsklefum og sturtum, þar sem óhreinlæti 

getur ollið mikilli óánægju hjá sundlaugargestum.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar velja margir að fara í þær sundlaugar sem 

hafa fallegt umhverfi, eru snyrtilegar og þægilegar og er því mikilvægt fyrir sundlaugar að 

huga vel að umgjörðinni.  



 

17 

2.2 Miðuð markaðsfærsla  

Þar sem neytendur hafa ólíkar þarfir og langanir hafa þeir einnig ólíka kauphegðun. Að 

því tilefni ættu fyrirtæki að vita að hvaða markhópi eða markaði þeir eiga að beina vöru 

eða þjónustu sinni (Fahy og Jobber, 2015). Miðuð markaðsfærsla (e. target marketing) er 

aðferð sem miðar að því að ná betri árangri í markaðsstarfi þar sem það getur reynst erfitt 

og kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki að þjóna öllum á markaðnum (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2009) og er hún einnig talin leggja grunninn að nútíma markaðsstarfi (Kotler 

o.fl., 2008). Miðuð markaðsfærsla skiptist í markaðshlutun (e. market segmentation), 

markaðsmiðun (e. target marketing) og staðfærslu (e. positioning) og verður fjallað um 

hvern þátt hér fyrir neðan. Fyrstu tvö skrefin snúast um val á viðskiptavinum sem 

fyrirtækið ætlar sér að þjóna og í seinasta skrefinu er fyrirtækið að ákveða hvernig það 

vill skapa virði fyrir viðskiptavini sína (Kotler o.fl., 2012).  

2.2.1 Markaðshlutun 

Markaðshlutun (e. market segmentation) er ferli sem snýst um að greina einstaklinga, eða 

fyrirtæki, með svipaða eiginleika sem skipta máli við markaðsfærsluna. Stærri markaðir 

er hlutaðir niður eftir eiginleikum aðila á markaðnum í þeim tilgangi að ná utan um hópa 

með svipaðar þarfir (Fahy og Jobber, 2015). Til eru ýmsar leiðir til að hluta markaði niður 

en þær helstu eru landfræðileg skipting, lýðfræðileg skipting, sálfræðileg skipting og 

hegðunarleg skipting og er það gert vegna þess að viðskiptavinir innan sömu skiptingar 

eru líklegri til að hafa svipaðar þarfir og væntingar (Kotler, o.fl. 2012). Ávinningar 

markaðshlutunar eru þó nokkrir og má þar nefna aukin vaxtatækifæri, betri varðveisla 

viðskiptavina, samkeppnisforskot gagnvart tilteknum hóp, skilvirkara markaðsstarf og 

aukinn hagnað (Fahy og Jobber, 2015). Ef markaðshlutun á að vera árangursrík þarf hún 

að uppfylla ýmis skilyrði, til dæmis þarf hver markaðshluti að vera vel aðgreindur og 

mælanlegur, aðgengilegur þannig að hagkvæmt sé að þjóna honum, nægilega stór og 

verða fyrirtæki að þekkja takmörk sín (Bogi Þór Siguroddsson, 2000).  

2.2.2 Markaðsmiðun 

Þegar búið að er framkvæma markaðshlutun þurfa stjórnendur að ákveða hvaða 

markaðshlut væri hagkvæmast að þjóna með heildarmarkmið fyrirtækisins að leiðarljósi 

(Blythe, 2008). Markaðsmiðun (e. target marketing) snýst um val á markhópi eða 

markhópum sem tilboðum og eða markaðssamskiptum er beint að (Fahy og Jobber, 
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2015). Við val á markhópi er grundvallaratriðið að fyrirtækið nái að beina aðgerðum 

sínum að markhópi þar sem saman fer áhugaverður markhópur annars vegar og geta 

fyrirtækisins til að þjóna þeim markhópi hins vegar (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2009). 

Markhópa má skilgreina út frá ólíkum þáttum en einfaldast er að notast við aldur, búsetu 

eða slíka hluti, þótt í dag sé aukning á að vinna út frá lífsstíl og neyslumynstri (Þórður 

Sverrisson, 2013).  

Til eru fjórar megingerðir af markaðsmiðun en þær eru heildarmarkaðssetning (e. mass 

marketing), aðgreind markaðssetning (e. differentiated marketing), miðuð 

markaðssetning (e. segment marketing) og syllumarkaðssetning (e. niche marketing). Í 

heildarmarkaðssetningu er enginn greinarmunur gerður á hópum og beiting söluráða er 

eins gagnvart hópum. Í aðgreindri markaðssetningu er beiting söluráða mismunandi eftir 

hópum. Í miðaðri markaðssetningu er einblínt á einn markhóp og söluráðum beitt til hans 

og í syllumarkaðssetningu eru söluráðar sérsniðnir að tilteknum viðskiptavinum (Kotler 

og Andraesen, 1991).  

Sundlaugarnar notast við aðgreinda markaðssetningu þar sem markaðssetning er 

öðruvísi fyrir innlenda og ferðamenn. Eins og áður hefur verið tekið fram getur fólk sem 

býr á Íslandi nálgast upplýsingar á vefsíðum sundlauganna en fyrir nokkrum árum var lagt 

meira púður í að fá inn fleiri ferðamenn með því að beina auglýsingum til þeirra, búa til 

ferðamannavef Reykjavíkur og fara í samstarf með ferðaþjónustuaðilum 

(Reykjavíkurborg, 2012).  

2.2.3 Staðfærsla 

Staðfærsla (e. positioning) snýst um að hanna tilboð með þeim hætti að þau skapi sterk, 

jákvæð og einstök hugrenningartengsl meðal neytenda (Fahy og Jobber, 2015). Markmið 

staðfærslu er að staðsetja vörumerkið í huga neytenda þannig að það nái sem mestum 

ávinning fyrir fyrirtækið (Kotler o.fl., 2012). Með því að gera þetta er fyrirtækið að sýna 

viðskiptavinum hvað varan eða þjónustan þeirra þýðir og hvernig hún er öðruvísi en vörur 

eða þjónusta samkeppnisaðila (Baker, 2003). Til þess að staðfærsla beri árangur er 

mikilvægt að hún sé skýr, samfelld og áreiðanleg, trúverðug og samkeppnishæf. Það þarf 

að skoða hvað það er sem viðskiptavinirnir sækjast eftir, hvað skiptir þá máli og að hafa 

eitthvað betra upp á að bjóða en samkeppnisaðilar (Fahy og Jobber, 2015). Þegar fyrirtæki 

hefur ákveðið markhóp sinn og greint samkeppnisaðila þarf að ákveða hvaða eiginleikar 
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eiga að aðgreina vöruna eða þjónustuna frá hinum í hugum markhópsins (e. point of 

difference) en einnig þarf að ákveða hvernig varan eða þjónustan tengist þeim 

vöruflokkum sem það tilheyrir (e. point of parity) (Kotler o.fl., 2012). 

Sundlaugarnar hafa lengi vel verið þekktar fyrir lýðheilsugildi sitt og efla þær borgarbúa 

líkamlega, félagslega og andlega (Reykjavíkurborg, 2012). Það er greinilegt að 

sundlaugarnar hafa náð að byggja upp sterk hugrenningartengsl hjá viðskiptavinum sínum 

þar sem flestir sundlaugagestir koma ítrekað aftur af ýmsum ástæðum sem tengjast oftast 

heilsu, félagsskap og vellíðan.  

2.3 Viðskiptavinatryggð 

Viðskiptavinatryggð (e. customer loyalty) er djúpstæð skuldbinding viðskiptavina til að 

endurkaupa ákveðna vöru eða þjónustu í framtíðinni þrátt fyrir staðbundin áhrif og 

markaðstilraunir til að fá þá til að velja annað (Oliver, 1999). Fyrirtæki þurfa að ganga 

lengra en það sem er venjulega þekkt sem góð þjónusta til þess að skapa þessa tryggð og 

vera tilbúin að þjóna viðskiptavinum á þann hátt að þeim finnist þeir geta treyst 

fyrirtækinu á öllum stundum. Tryggir og ánægðir viðskiptavinir eru einnig líklegri til að 

gefa frá sér jákvætt umtal (e. word-of-mouth) sem er að vissu leyti ókeypis 

markaðssetning fyrir fyrirtækið (Hart og Johnson, 1999). Rannsóknir hafa einnig sýnt að 

það er jákvætt samband á milli tryggra viðskiptavina og hagnaðar fyrirtækja (Anderson 

o.fl., 1994; Hallowell, 1996; Reichheld og Teal, 1996).  

Hægt er að skipta tryggð í þrjár víddir en þær eru hegðunarleg tryggð (e. behavioral 

loyalty), viðhorfstengd tryggð (e. attitudinal loyalty) og vitsmunalega tryggð (e. cognitive 

loyalty). Hegðunarleg tryggð felur í sér hvernig viðskiptavinur hagar sér gagnvart fyrirtæki, 

hvort það velji að gera viðskipti við sama fyrirtæki aftur eða annað. Viðhorfstengd tryggð 

segir til um hvers konar viðhorf viðskiptavinur hefur gagnvart fyrirtækinu og hvort hann 

myndi mæla með því til annarra. Vitsmunaleg tryggð felur í sér hvort viðskiptavinur sé 

tilbúinn að borga meira hjá ákveðnu fyrirtæki, leita annað eða hvort hann telji að það 

komi aðeins eitt fyrirtæki til greina (Jones og Taylor, 2007). Einnig er mikilvægt fyrir 

fyrirtæki að bregðast hratt og örugglega við þegar vandamál koma upp til þess að viðhalda 

tryggð viðskiptavina (Hart og Johnson, 1999) og góðu orðspori.  
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2.3.1 Markaðsfærsla viðskiptasambanda 

Þar sem viðskiptavinatryggð er bæði mikilvæg fyrir viðskiptavini og fyrirtæki er mikilvægt 

að halda vel utan um viðskiptasambönd og stjórna þeim rétt. Markaðsfærsla 

viðskiptasambanda (e. relationship marketing) snýst um að skapa, viðhalda og efla 

samband milli viðskiptavina og hagsmunaaðila (Fahy og Jobber, 2015).  

Hægt er að skipta viðskiptasamböndum í sex þrep, sjá mynd 2. 

 

Mynd 2: Tryggðartrappan. Byggt á Christopher, Payne og Ballantyne, 2002. 

Þrepin sex eru mögulegir kaupendur, líklegir kaupendur, þeir sem kaupa til reynslu, þeir 

sem kaupa aftur, þeir sem eru orðnir traustir kaupendur og að lokum talsmenn. Þessi þrep 

búa til svokallaða Tryggðartröppu (e. loyalty ladder) sem lýsir styrkleika 

viðskiptasambandsins, frá því að einhver er aðeins mögulegur viðskiptavinur upp í efstu 

tröppuna, talsmaður, sem væri dæmi um sterkustu viðskiptatengslin (Christopher, Payne 

og Ballantyne, 2002). Að sjálfsögðu vilja fyrirtæki ná að byggja upp sem mest tengsl vegna 

þess að því fylgja margir kostir, bæði fyrir viðskiptavini og fyrirtækið. Til dæmis kjósa 

flestir viðskiptavinir og hagsmunaaðilar frekar að stunda áframhaldandi viðskipti við eitt 

fyrirtæki í stað þess að leita sífellt annað. Einnig er ódýrara fyrir fyrirtækin að halda í 

núverandi viðskiptavini en að laða nýja að (Zeithaml, o.fl., 2016) en það getur verið allt að 

tólf sinnum dýrara fyrir fyrirtæki að ná í nýja viðskiptavini í stað þess að viðhalda þeim 

sem fyrir eru (Coussement, Benoit og Poel, 2010). Sterk viðskiptasambönd geta einnig 

leitt af sér gott orðspor tryggra viðskiptavina og þar með fjölgað viðskiptavinum og hægt 

er að selja núverandi viðskiptavinum meira. Einnig hafa sterk viðskiptasambönd jákvæð 

áhrif á starfsfólk og auka þau möguleika á að skapa sérstöðu í samkeppni (Zeithaml o.fl., 

2016).  

Samkvæmt rannsókn sem var gerð af Gwinner og fleirum (1998) hafa svo 

viðskiptavinir þrenns konar ávinning af viðskiptasamböndum. Þeir geta verið sálfræðilegir 
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ávinningar eins og öryggi í viðskiptum og minni kvíði vegna aukins trausts á fyrirtækinu. 

Einnig geta þetta verið félagslegir ávinningar eins og að mynda persónuleg sambönd við 

starfsfólk og svo geta þetta verið efnahagslegir ávinningar eins og að fá aukna þjónustu, 

sérstök tilboð og hærri forgang en aðrir viðskiptavinir. 

Höfundur veit til þess að sumar sundlaugar ganga oft lengra fyrir trygga viðskiptavina, 

til dæmis var byrjað að bjóða fastagestum sem stunduðu sundleikfimi í ákveðinni 

sundlaug upp á frítt kaffi á ákveðnum tímum sem leiddi loks til þess að ákveðið var að 

bjóða öllum gestum upp á frítt kaffi á ákveðnum dögum, á ákveðnum tímum. Einnig fá 

sumir fastagestir ögn meiri þjónustu eða þeim er hjálpað á einhvern ákveðinn hátt, til 

dæmis vildi einn viðskiptavinur í ákveðinni laug alltaf fá rúnstykki skorið í fjóra bita til að 

bjóða félögunum með og annar sem alltaf þurfti að opna leikfimissal fyrir þegar hann var 

búinn að fara út að hlaupa. Starfsmenn geta því átt það til að ganga ögn lengra eða jafnvel 

beygt sumar reglur fyrir trygga viðskiptavini. Svona smávægileg atriði geta myndað 

sterkari viðskiptasambönd fyrir vikið og leitt til samkeppnisforskots ef að haldið er vel 

utan um þau. 

2.3.2 CRM kerfi 

Mörg fyrirtæki eru farin að efla starfsemi sína með því að innleiða svokallað CRM kerfi 

sem stendur fyrir Customer Relationship Management, en tilgangurinn með því er að 

stjórna viðskiptatengslum með skilvirkari og markvissari hætti og fara frá því að hugsa um 

viðskiptasambönd sem skammtímaviðskipti yfir í langtíma sambönd með arðbærum 

viðskiptavinum (Payne og Frow, 2005; Becker, Greve og Albers, 2009; Wang og Feng, 

2012). Þrátt fyrir viðurkennt mikilvægi CRM kerfa (Bose, 2002; Verhoef, 2003; Heinonen 

2014) eru skiptar skoðanir á skilgreiningu hugtaksins og vita sumir hreinlega ekki um hvað 

það snýst (Freeland, 2003; Bhat og Darzi, 2016). Bætt viðskiptasambönd geta þó leitt til 

aukinnar viðskiptavinatryggðar og betri varðveislu núverandi viðskiptavina, sem leiðir af 

sér samkeppnisforskot (Ngai, 2005). Hins vegar þurfa fyrirtæki að vera skuldbundin ef þau 

ætla að innleiða CRM kerfi þar sem það getur verið bæði dýrt og tímafrekt (Bergeron, 

2002; Griffin og Lowenstein, 2001). 

Það helsta sem CRM kerfi leggur áherslu á er að skilja viðskiptavininn og þarfir hans 

með því að safna saman upplýsingum um hann til þess að sjá hegðun hans og búa þannig 

til ákveðinn gagnagrunn sem inniheldur allar þær upplýsingar. Einnig er mikilvægt fyrir 
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fyrirtæki sem notast CRM að stjórna væntingum viðskiptavinarins með því að setja sig í 

spor hans og reyna að sjá hlutina frá hans sjónarhorni þar sem að viðkiptaferlið getur 

verið langt og flókið (Bergeron, 2002). Hægt er að notast við gagnagreiningu (e. data 

mining) sem auðveldar fyrirtækjum að greina hvern og einn viðskiptavin, sem getur verið 

flókið þar sem enginn viðskiptavinur er eins, og fá þannig upplýsingar um viðskiptavininn 

eins og kyn, aldur, símanúmer, netfang og heimilisfang sem aðstoðar við að finna út hvers 

kyns vörur eða þjónusta hentar hverjum og einum (Friedman, 2004).  

Ekki veit höfundur til þess að sundlaugar höfuðborgarsvæðisins notist við CRM kerfi í 

dag en telur það vera umhugsunarefni fyrir þær ef að ætlunin er að ná samkeppnisforskoti 

á sundlaugamarkaði. Þó notast flestar sundlaugar við kortakerfi þar sem viðskiptavinir 

geta fengið rafrænt sundkort á sínu nafni og kennitölu og hafa þá sundlaugarnar 

upplýsingar um nafn, kyn, aldur, búsetu og sundkortasögu viðskiptavinarins.  

2.4 Vörumerki 

Fyrirtæki sem nýta sér CRM kerfi hafa það að markmiði að ná samkeppnisforskoti á 

markaði. Það er m.a. hægt að gera með því að byggja upp sterkt vörumerki (e. brand) en 

það er skilgreint sem einkennandi heiti og/eða tákn, eins og merki (e. logo) vöru eða 

umbúðir hennar, með það að markmiði að greina vöru eða þjónustu frá keppinautum. 

Vörumerki gefa því viðskiptavinum merki um uppsprettu vörunnar og vernda bæði 

viðskiptavininn og framleiðandann frá samkeppnisaðilum sem hafa áþekkar vörur (Aaker, 

1991). Vörumerki er þó ekki aðeins merki eða umbúðir vöru heldur er það einnig þau 

hugrenningartengsl sem vakna hjá neytendum þegar hugsað er um það, þ.e.a.s. þær 

tilfinningar og skoðanir sem þeir hafa á vörumerkinu, hvort sem þær eru jákvæðar eða 

neikvæðar en það nefnist vörumerkjavirði (Aaker, 1996). Sterk vörumerki hafa því 

einkennandi vöru eða þjónustu sem byggð eru á þann hátt að kaupandinn eða notandinn 

skynjar viðeigandi og einstaklega aukið virði sem samsvarar þörfum þeirra náið 

(Chernatony og McDonald, 1998). Fyrirtæki getur einnig verið vörumerki en þá skiptir máli 

að það nái að skapa sér jákvætt orðspor með markvissri stjórnun á því hvernig fyrirtækið 

hegðar sér, hefur samskipti og lítur út. Það verður einnig ná að skapa loforð til 

viðskiptavina um hvað fyrirtækið stendur fyrir og vill bjóða upp og er mjög mikilvægt að 

það standi við þau loforð (Punjaisri og Wilson, 2011).  
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Samkvæmt Hoeffler og Keller (2003) eru margir ávinningar af sterku vörumerki, svo 

sem meiri væntingar á frammistöðu vöru eða þjónustu, meiri viðskiptavinatryggð, minna 

varnarleysi gegn aðgerðum samkeppnisaðila og markaðskreppum, aukinn hagnaður, 

meiri teygni viðbragða viðskiptavina við verðlækkunum, minni teygni við verðhækkunum 

og aukin skilvirkni markaðssamkipta svo eitthvað sé nefnt. Sumir þessara ávinninga fást 

aðeins með því að hafa sterkt vörumerki og ætti það því að vera eitt af forgangsverkefnum 

stjórnenda (Aaker, 1991; Kapferer, 2008).  

Það sem átt er við með vörumerkjavirði er aukið virði sem vörumerki skapar fyrir vöru 

eða þjónustu (Yoo, Donthu og Lee, 2000) en það samanstendur af vörumerkjavitund, 

ímynd vörumerkisins og tryggð við vörumerkið (Keller, Apéria og Georgson, 2012). Með 

vörumerkjavitund (e. brand awareness) er átt við hve auðvelt það er fyrir neytanda að 

kalla fram vörumerkið þegar nefnt er ákveðinn vöruflokkur (Keller, 1993) og er því 

forsenda þess að neytandi veit að vörumerkið sé til. Vörumerkjavitund verður til með 

hjálp markaðssamkipta eins og auglýsinga sem eru hannaðar með því markmiði að ná til 

sem flestra mögulega viðskiptavina (Gwinner og Eaton, 1999). Ímynd vörumerkis er 

skynjun og viðhorf sem einstaklingur hefur á vörumerki og endurspeglast af ýmsum 

tengingum sem einstaklingur hefur á vörumerkinu sem byggðar eru í minni (Keller, 1993). 

Ímyndin er mjög mikilvæg þar sem hún getur haft mikil áhrif á kaupákvörðun einstaklings 

sem getur meðal annars orsakast af orðstír fyrirtækisins eða þeirrar vöru eða þjónustu 

sem hann ætlar að kaupa (Brown og Reingen, 1987; Herr, Kardes og Kim, 1991). Tryggð á 

vörumerki er sterkt samband milli neytanda og vörumerkis en það segir hve oft hann 

kaupir vöru eða þjónustu frá ákveðnu vörumerki umfram vörur keppinauta og getur birst 

í þeirri mynd að viðskiptavinur gefi af sér jákvætt umtal um vöruna eða þjónustuna til 

annarra (Kapferer, 2008).  

Segja má að vörumerki geti haft ákveðinn persónuleika sem leiðir til þess að hægt er 

að líkja vörumerkjum við einstakling eða ákveðna manngerð (Aaker, 1997). Einstaklingar 

geta þá tengt sinn persónuleika við ákveðin vörumerki og valið að kaupa þau umfram 

önnur. Þar sem sumar sundlaugar eru ákveðið vörumerki út af fyrir sig má einnig segja að 

þær hafi ákveðinn persónuleika en sem dæmi má nefna sundlaugar eins og 

Vesturbæjarlaug eða Sundhöll Reykjavíkur. Ef að fólk hugsar um Vesturbæjarlaug þá 

vakna ákveðin hugrenningartengsl, hvort sem þau eru góð eða slæm. Fólk gæti litið á 
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laugina sem hverfislaug sem endurspeglar litskrúðugan og afslappaðan mannskapinn sem 

býr þar í grenndinni, svo sem alls kyns listamannatýpur og háskólafólk. Ef fólk hugsar um 

Sundhöll Reykjavíkur gæti því dottið í hug sundlaug af „gamla skólanum“ þar sem hún er 

elsta sundlaug Íslands (Reykjavíkurborg, e.d.). Nýlega voru gerðar framkvæmdir á henni 

sem hafa nútímavætt hana og blásið nýju lífi í hana en samt sem áður náðist að viðhalda 

einföldum og gamaldags stíl hennar. Ef að þessar sundlaugar væru ekki báðar undir stjórn 

íþrótta- og tómstundasviðs Reykjavíkur og þar af leiðandi í samkeppni væri áhugavert að 

vita hvor laugin hefði sterkari samkeppnisstöðu og hvers vegna, en samkvæmt 

niðurstöðum könnunarinnar fara þó fleiri í Vesturbæjarlaug en Sundhöllina.  
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3 Kauphegðun neytenda 

Kauphegðun neytenda (e. consumer buying behavior) er sú hegðun sem neytendur sýna 

þegar þeir leita að, kaupa, nota, meta og losa sig við vöru eða þjónustu sem þeir ætlast til 

að uppfylli þarfir þeirra. Hún einblínir á hvernig neytendur taka ákvarðanir um hvernig 

þeir eyða tíma, pening og orku í neyslutengda þætti eins og hvað, hvernig, hvenær og 

hversu oft þeir kaupa, hversu oft þau nota það sem þau kaupa og hvernig þeir meta 

kaupin eftir á (Schiffman, Kanuk og Wisenblit, 2010). Það er talið mikilvægt fyrir fyrirtæki 

að skilja og þekkja kauphegðun neytenda vegna þess sú hegðun er þeirra eina leið til 

hagnaðar (Peter og Olson, 2010). Þrátt fyrir að það sé aldrei hægt að fullkomnlega útskýra 

hvernig neytendur hegða sér við kaup á vörum eða þjónustu er það samt sem áður 

ákveðið ferli sem hægt er að rannsaka og nýta í bætta markaðssetningu (Engel o.fl., 1990). 

Kauphegðun neytenda er breytileg á milli neytenda og hafa margir þættir áhrif á hana. 

Hún getur einnig verið breytileg eftir dögum og getur tilfinningalegt ástand neytenda og 

umhverfi spilað inn í (Gardner, 1985). 

3.1 Áhrifaþættir kauphegðunar  

Nútímaneytendur búa í flóknu og fjölbreyttu samfélagi þar sem að margir þættir spila inn 

í hvernig þeir hegða sér við kaup á vörum og þjónustu. Kotler og Armstrong (2011) nefndu 

fjóra áhrifaþætti sem hafa áhrif á neytendahegðun (e. consumer behavior) og eru þeir 

menningarlegir áhrifaþættir (e. cultural factors), félagslegir áhrifaþættir (e. social factors), 

persónulegir áhrifaþættir (e. personal factors) og sálfræðilegir áhrifaþættir (e. 

psychological factors). Þrátt fyrir að fyrirtæki geti að mestu leyti ekki haft stjórn á þessum 

þáttum þurfa þau samt sem áður að hafa þá í huga við hönnun markaðssetningar. 

3.1.1 Menningarlegir áhrifaþættir 

Kaupákvörðun einstaklinga litast alltaf af þeim menningarheimi sem hann tilheyrir sem 

þýðir að ákvarðanir í markaðssetningu og hvernig skilaboðum er miðlað ætti alltaf að 

byggjast á menningu einstaklinga á viðkomandi markaði (Þórður Sverrisson, 2013). 

Menningarlegum þáttum er hægt að skipta í þrjá undirhópa; menningu, menningarkima 

og stéttir (Kotler o.fl., 2012). Menning (e. culture) er sá þáttur sem er talinn hafa hvað 
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mest áhrif á neytendur en hún innheldur þær venjur, viðhorf, viðmið, gildi og siði sem 

flestir eru sammála um og fara eftir í samfélagi (Peter og Olson, 2010). Menning er lærð 

og er henni miðlað frá einni kynslóðar til þeirrar næstu, aðallega af fjölskyldumeðlimum, 

trúarbrögðum og skólum (Engel o.fl., 1990).  

Hver menning samanstendur af minni menningarkimum (e. subcultures) sem veita 

einstaklingum nákvæmara auðkenni og þéttari félagsskap og geta verið til dæmis fólk af 

sama þjóðerni, fólk af sama kynþætti, trúarhópar og landssvæði. Þegar menningarkimar 

eru nógu stórir hanna fyrirtæki oft sérsniðnar markaðsaðgerðir til að þjóna þeim (Kotler 

o.fl., 2012).  

Stéttir (e. social class) eru tiltölulega einsleitir og viðvarandi hópar innan samfélags í 

formi stigveldis þar sem meðlimir innan hverrar stéttar deila svipuðum gildum og 

áhugamálum og hegða sér svipað (Kotler o.fl., 2012). Nánast hvert samfélag inniheldur 

eitthvert form af stéttaskiptingu og eru stéttirnar mældar sem samsetning af stöðu, 

tekjum, menntun, auð og fleiru (Kotler og Armstrong, 2011).  

Það er óhætt að segja að á Íslandi hefur skapast ákveðin sundlaugamenning. Stór 

hópur fólks fer reglulega í laugarnar og er það hluti af menningu Íslendinga að kíkja í 

pottinn og slappa af, spjalla eða synda, jafnvel þótt hitinn úti sé undir frostmarki. Fólk úr 

öðrum menningarheimum gæti talið það vera galið að fara í útilaug í frosti að vetri til enda 

fáar þjóðir sem geta boðið upp á útisundlaugar allt árið um kring á jafn umhverfisvænan 

hátt og finnst hér (Reykjavíkurborg, 2012). Einnig hafa orðið til nokkurs konar 

menningarkimar innan hverra sundlauga þar sem innan veggja sundlauganna geta 

myndast nokkurs konar samfélög, til dæmis má segja að í Vesturbæjarlaug sé ákveðin 

menning sem litast af því fólki sem býr í grenndinni, á meðan að í Laugardalslaug komi 

fólk alls staðar að og því sé mannfjöldinn þar afskaplega fjölbreyttur. Það er því einnig 

áhrifaþáttur um val á sundlaug hvers konar menningu fólk vill upplifa eða hvaða 

menningarkima það telur sig vera hluti af, það er að segja hvort fólk kjósi frekar að vera í 

fámennri og afslappaðri sundlaug eða fjölmennri og líflegri sundlaug. Það sem hefur 

einnig áhrif á val fólks á sundlaug er aldur viðkomandi þar sem menning getur birst í 

ólíkum viðhorfum á milli aldurshópa. Niðurstöður könnunarinnar sýndu til dæmis að fleira 

yngra fólk velur að fara í Laugardalslaug sem gæti verið vegna þess að hún er stór og 

fjölmenn og er líklegt að yngra fólk fari í sund vegna félagslegra ástæðna. Niðurstöður 
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könnunarinnar sýndu einnig að fleira eldra fólk kýs að fara í laugar eins og Kópavogslaug 

eða Árbæjarlaug sem er líklega vegna þess að þær eru töluvert rólegri og sýndu 

niðurstöður jafnframt að fólki finnst þær hafa góða barnaaðstöðu og eru þær því tilvalinn 

kostur fyrir fjölskyldufólk.  

3.1.2 Félagslegir áhrifaþættir 

Hegðun neytanda er einnig undir áhrifum félagslegra þátta eins og þeim hópum sem 

neytandinn tilheyrir; fjölskyldu, félagslegum hlutverkum sem hann gegnir og stöðu hans 

(Kotler og Armstrong, 2011). Mikilvægir hópar sem einstaklingar tilheyra geta verið 

fjölskyldan, nánir vinir, samstarfsmenn, formlegir félagshópar, hópar með sömu 

áhugamál og nágrannar. Sumir af þessum hópum geta svo verið viðmiðunarhópar (e. 

reference group) einstaklings en það eru einstaklingur eða hópur einstaklinga sem geta 

haft hvað mestu áhrif á hegðun og skoðanir einstaklings (Peter og Olson, 2011). 

Viðmiðunarhópar geta kynnt einstakling fyrir nýjum hegðunum og lífsstílum, haft áhrif á 

viðhorf og sjálfsímynd einstaklingsins og skapað þrýsting til þess að samræmast sem getur 

verið stór áhrifaþáttur í sambandi við hvaða vöru eða vörumerki einstaklingur velur. 

Einnig geta fyrirtæki fengið skoðanamyndandi fólk (e. opinion leaders) eins og frægt fólk 

eða fólk með sérstaka hæfni við markaðssetningu enda getur það haft mikil áhrif á 

kauphegðun einstaklinga (Kotler og Armstrong, 2011). 

Ein ástæða fyrir því af hverju fólk velur að fara í sund getur verið vegna félagslegra 

ástæðna. Margir koma í laugarnar líklega til þess að hitta annað fólk og spjalla og velur þá 

kannski laug í nágrenninu þar sem eru meiri líkur á að hitta kunnug andlit. Fyrir suma eru 

laugarnar eins og ákveðin félagsmiðstöð. Hópur eldra fólks mætir oft um leið og það 

opnar, spjallar í pottunum eða fer í sundleikfimi og fær sér síðan kaffi með félögunum 

eftir á. Aðrir velja kannski að fara í fámennari laug til þess að fá meira næði með sjálfum 

sér. Hins vegar er ekki vitað nákvæmlega hver tilgangur heimsóknar laugargesta er, það 

er að segja hve stórt hlutfall gesta fer til að synda, hve lengi þeir dvelja, hvort þeir sæki 

eingöngu potta eða gufu og svo framvegis (Reykjavíkurborg, 2012) en samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar fara margir í sund til þess að vera með fjölskyldunni eða 

vinum.  
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3.1.3 Persónulegir áhrifaþættir 

Persónulegir þættir eru þættir eins og aldur og lífsferilsstig, atvinna, fjárhagsstaða, lífstíll, 

persónuleiki og sjálfsímynd viðkomandi.  

Kauphegðun fólks er breytileg eftir aldri og hvar það er statt á lífsleiðinni þar sem 

smekkur, skoðanir og áhugi þróast með aldrinum. Einnig fer kauphegðun eftir því hvar 

einstaklingur er í lífsferlinu, hvort hann sé einhleypur, giftur, foreldri eða barnslaus.  

Atvinna og fjárhagsstaða hefur einnig áhrif á kauphegðun þar sem fólk í mismunandi 

atvinnu þarf mismunandi hluti, til dæmis þarf forstjóri í fyrirtæki að kaupa jakkaföt á 

meðan iðnaðarmaður þarf föt sem hæfa iðnaðarstarfi en einnig segir fjárhagsstaða til um 

hvað neytandi hefur á milli handanna til að kaupa (Kotler og Armstrong, 2011).  

Lífstíll hefur áhrif á kauphegðun þar sem hún litast af áhugamálum, aðgerðum og 

skoðunum einstaklings og geta fyrirtæki beint markaðssetningu sinni að ákveðnum 

lífsstílshóp (Fahy og Jobber, 2015). Einstaklingar sem sækja sundlaugarnar reglulega hafa 

það líklega sameiginlegt að hafa áhuga á heilsu og bættri vellíðan og er það þá hluti af 

þeirra lífsstíl. 

Persónuleiki og sjálfsímynd einstaklings hafa einnig áhrif áhrif á kauphegðun 

einstaklings. Persónuleiki á við það samansafn af sálfræðilegum persónueinkennum sem 

aðgreina einstaklinga og leiða til tiltölulega stöðugra og varanlegra viðbragða einstaklings 

við umhverfi þess. Þetta geta verið einkenni eins og sjálfsöryggi, yfirráðasemi, félagslyndi, 

sjálfstæði, aðlögunarhæfni og fleira. Sjálfsímynd einstaklings hefur áhrif á hvaða vörur 

eða þjónustu einstaklingur kaupir og kaupir hann jafnvel ákveðna merkjavöru í þeim 

tilgangi að búa til og ýta undir ákveðna ímynd (Kotler o.fl., 2012).  

3.1.4 Sálfræðilegir áhrifaþættir 

Kauphegðun einstaklings er enn fremur undir áhrifum af sálfræðilegum þáttum en 

samkvæmt Kotler og Armstrong (2011) skiptast þeir í fjóra þætti; hvatningu, skynjun, 

lærdóm og trú og viðhorf.  

Hvatning hvetur einstakling til að uppfylla einhvers konar þörf sem hann hefur eins og 

til dæmis að kaupa einhverja vöru eða þjónustu (Kotler og Armstrong, 2011). Ein af best 

þekktu þarfakenningum okkar tíma er Þarfapýramídi Maslow‘s (e. Maslow‘s Hierarchy of 

Needs), sjá mynd 3.  
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Mynd 3. Þarfapýramídinn. Byggt á Maslow, 1954. 

Sú kenning var sett fram af Abraham Maslow um hvernig einstaklingar vaxa og þróast og 

hvernig þeir fara í gegnum stigveldi þarfa. Kenningin setur fram fimm þrep af þörfum; 

frumþarfir, öryggisþarfir, félagslegar þarfir, viðurkenningarþarfir og þörf fyrir 

sjálfsfyllingu. Til þessa að öðlast efsta þrep pýramídans, sjálfsfyllingu, þarf að vera búið að 

uppfylla öll þrep fyrir neðan. (Maslow, 1954).  

Skynjun getur verið skilgreind sem það ferli þar sem fólk velur, skipuleggur og túlkar 

upplýsingar í umhverfinu til að búa til þýðingarmeiri sýn af heiminum eða einfaldlega 

hvernig einstaklingur sér heiminn í kringum sig. Fólk geta skynjað sömu hluti á ólíkan hátt 

vegna þess að það hefur ólíkar þarfir, gildi og væntingar (Schiffman og Kanuk, 2010).  

Lærdómur á við um þær breytingar í hegðun einstaklings sem stafa af einhvers konar 

reynslu (Kotler og Armstrong, 2011). Frá markaðsfærslusjónarhorni er átt við þann 

lærdóm sem einstaklingur öðlast í gegnum reynslu á kaupum á vöru eða þjónustu og hefur 

áhrif á framtíðarkauphegðun (Schiffman og Kanuk, 2010).  

Trú er ákveðin hugsun sem einstaklingur hefur um eitthvað og viðhorf er mat 

einstaklings, tilfinningar og tilhneigingar á einhverjum hlut eða hugmynd (Kotler og 

Armstrong, 2011). 

Fyrir marga eru laugarnar staður til að aftengjast og slaka á. Einstaklingur gæti fundið 

fyrir ákveðinni þörf eða löngun á að komast í heitan pott og getur þá uppfyllt þá þörf með 

að fara í sundlaugarnar en samkvæmt niðurstöðum rannsóknar er stærsta ástæðan fyrir 

því að fólk fer í sund að slappa af.  

•Sköpun, frelsi, frítími

Þarfir fyrir
sjálfsfyllingu

•Sjálfsvirðing, sjálfsöryggi, árangur, staða,
Viðurkenningar-

þarfir

•Vinátta, fjölskylda, ástFélagslegar þarfir

•Öryggi um líkama, vinnu, 
möguleika, fjölskyldu, heilsu

Öryggisþarfir

•Vatn, fæða, svefn, 
súrefni, kynlíf

Frumþarfir
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3.2 Kaupákvörðunarferli neytenda  

Þegar þörf vaknar hjá neytanda fer af stað ákveðið ferli sem kallast kaupákvörðunarferli, 

sjá mynd 4. 

 

Mynd 4. Kaupákvörðunarferlið. Byggt á Kotler o.fl., 2012. 

Það byrjar löngu áður en vara eða þjónusta er keypt og hefur afleiðingar löngu eftir að 

kaup eiga sér stað. Ferlinu er því skipt niður í fimm stig; þörf greind, upplýsingaöflun, mat 

valkosta, kaupákvörðun og eftirkaupaáhrif (Engel o.fl., 1990; Kotler o.fl.,2012). Neytendur 

fara ekki endilega í gegnum öll stigin heldur geta þeir sleppt einhverjum eða jafnvel farið 

til baka þar sem kaup geta verið misflókin en það fer eftir vörunni eða þjónustunni sjálfri, 

reynslu neytanda og ýmsu áreiti (Kotler o.fl., 2012). 

3.2.1 Þörf greind 

Kaupferlið byrjar þegar neytandi finnur að þörf eða vandamál kemur upp, sem getur 

annað hvort verið af völdum áreitis frá innra eða ytra umhverfi. Með áreiti frá innra 

umhverfi er átt við eðlilegar þarfir einstaklings eins og til dæmis hungur, þorsti eða þörf 

fyrir kynlíf. Með áreiti frá ytra umhverfi er átt við þegar einstaklingur sér eitthvað frá 

umhverfinu sem skapar hjá honum þörf eins og til dæmis að sjá auglýsingar eða 

kaupákvarðanir annarra (Kotler o.fl., 2012). Fyrirtæki verða að vera meðvituð um þarfir 

viðskiptavina sinna og finna út við hvaða aðstæður þær vakna. (Fahy og Jobber, 2015). 

Einstakling sem langar að fara í sund gæti fundið fyrir þörf vegna áreitis frá innra 

umhverfi. Til dæmis gæti hann verið stressaður og fundið þörf fyrir að slaka á í heitum 

potti eða þurft að hreyfa sig og ákveðið að synda. Einnig gæti einstaklingur hafa séð 

auglýsingu tengda laugunum og því fundið fyrir þörf til að fara í sund.  

3.2.2 Öflun upplýsinga 

Eftir að neytandi hefur fundið fyrir nógu sterkri þörf eða vandamáli byrjar hann að afla 

sér upplýsinga um úrlausnir. Hægt er að skipta upplýsingaleit í tvo flokka; innri 

upplýsingaleit og ytri upplýsingaleit. Talað er um innri upplýsingaleit þegar einstaklingur 

Þörf greind
Öflun 

upplýsinga
Mat 

valkosta
Kaupákvörðun Eftirkaupaáhrif
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veit nógu mikið um mögulega valkosti til þess að geta tekið ákvörðun án frekari 

upplýsingaöflunar og á það oftar við um einföld kaup eins og til dæmis kaup á venjulegum 

matvörum (Engel, o.fl., 1990). Hér eru fyrirtæki með sterk vörumerki sem hafa náð að 

byggja upp sterk hugrenningartengsl hjá neytendum í góðri stöðu þar sem neytendum 

finnst yfirleitt öruggara að velja vörumerki sem þeir kannast við (Aaker, 2001). Þegar 

einstaklingur hefur ekki mikla reynslu af vörunni eða þjónustunni eða kaupin eru flóknari 

þarf hann líklega að notast við ytri upplýsingaöflun (Engel o.fl., 1990) eins og að til dæmis 

að spyrja aðra vini um ráð, leita á netinu eða fara í verslunina. Það er því mikilvægt fyrir 

fyrirtæki að ná að skapa sterkt vörumerki sem er efst í huga neytanda svo það þurfi ekki 

að fara í ytri upplýsingaleit (Peter og Olson, 2010). 

Borgarbúar þurfa líklega aðeins að notast við innri upplýsingaleit þar sem flestir hafa 

einhverja reynslu af laugunum og vita hvaða laug hentar þeirra þörfum. Þeir gætu þurft 

að fara í ytri upplýsingaleit ef þeir eru ekki vissir um opnunartíma eða til að sjá hvaða 

aðstaða er í boði. Ferðamenn eru líklegri til að notast við ytri upplýsingaleit til að sjá 

hverjar helstu laugarnar eru, opnunartímar þeirra og aðstaða en það geta þeir gert með 

því að skoða heimasíður lauganna eða haft samband.  

3.2.3 Mat á valmöguleikum 

Þar á eftir leggur neytandi mat á valkostina sem hann hefur aflað sér. Þetta ferli er ólíkt 

eftir neytendum og er einnig ólíkt hjá neytandanum eftir hvað það er sem hann er að 

kaupa. Fyrirtæki þurfa að vera meðvituð um að neytendur reyna að uppfylla þarfir með 

þeirri lausn sem gefur þeim sem mestan ávinning (Kotler o.fl., 2012). Oft byrjar neytandi 

á að takmarka valkosti með því að skilja þá helstu og líklegustu eftir og skipta vörumerki 

oft miklu máli hér. (Fahy og Jobber, 2015). Hvernig neytandi metur svo valkostina er 

persónubundið og fer það eftir kaupunum, hvort þau séu vanabundin og einföld og 

krefjast þá lítillar umhugsunar eða hvort þau séu flóknari og áhættusamari og krefjast þá 

mikillar og rökrænnar umhugsunar. Stundum meta neytendur valkostina sjálfir en 

stundum fá þeir ráð, til dæmis frá vinum eða starfsfólki (Kotler og Armstrong, 2011). 

Val á sundlaug er oftast dæmi um vanabundin kaup og felur í sér litla áhættu. Þegar 

einstaklingur er að velja hvaða laug hann eigi að fara í hefur hann þó nokkra valkosti. Hann 

gæti þurft að meta marga valkosti eins og hvort hann vilji fara í laug sem er nálægt honum, 
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hafi lengri opnunartíma eða líkamsræktarstöð á sama stað, hafi gott gufubað eða kaldan 

pott, stærð laugarinnar, lengd milli potta, útiklefar og svo framvegis. 

3.2.4 Kaupákvörðun 

Þegar neytandi hefur tekið ákvörðun um valkost gerir neytandinn kaup. Í flestum tilfellum 

eru gerð kaup á þeim valkosti sem er æskilegastur en þar geta tveir þættir komið á milli 

áætluðu kaupanna (e. purchase intention) og kaupákvarðarinnar (e. purchase decision). 

Það eru viðhorf annarra, til dæmis viðhorf einhvers sem er neytanda mikilvægur, og 

óvæntir atburðir eins og óvæntar auknar tekjur eða lækkuð verð. Þar af leiðandi er 

lokakaupákvörðun ekki alltaf sú sem var áætluð (Kotler og Armstrong, 2011).  

3.2.5 Eftirkaupaáhrif 

Eftir að neytandi hefur keypt vöruna eða þjónustuna leggur hann mat á hvort hún standist 

væntingar og uppfylli þarfir hans. Ef hún stenst væntingar er viðskiptavinur ánægður, ef 

hún stenst ekki væntingar er hann óánægður og ef hún fer umfram væntingar er hann 

hæstánægður. Því meira bil sem er á milli væntingar og skynjaðrar útkomu vörunnar eða 

þjónustunnar, því meiri verður óánægjan. Ánægðir viðskiptavinir eru líklegir til að kaupa 

vöruna eða þjónustuna aftur og tala vel um hana en óánægðir viðskiptavinir eru líklegir 

til að gefa frá sér slæmt umtal sem getur skaðað ímynd fyrirtækis mun fljótar en jákvætt 

umtal. Þess vegna er mikilvægt að fyrirtæki lofi viðskiptavinum sínum aðeins því sem þeir 

geta staðið við (Kotler og Armstrong, 2011).  

Það er einnig algengt að neytendur upplifi eftirkaupaáhyggjur af einhverju tagi eða 

svokallað hugarmisræmi (e. cognitive dissonance). Hugarmisræmi kemur upp þegar 

neytandi er óöruggur með kaupin og veltir fyrir sér hvort rétt ákvörðun hafi verið tekin. 

Það getur gerst vegna þess að við val á einni vöru þýðir að hafna þurfi aðlaðandi 

eiginleikum annarra vara (Fahy og Jobber, 2015).  
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4 Sundlaugarnar á höfuðborgarsvæðinu 

Íslendingar hafa lengi vel notið þess að lifa heilbrigðum lífsstíl með því að nýta þau 

náttúrugæði sem felast í heita vatninu og nýtingu jarðvarma (Reykjavíkurborg, 2010). Af 

þeim ástæðum hafa sundlaugarnar verið hluti af menningu borgarbúa í tugi ára en fyrsta 

steypta laugin kom til sögu árið 1908 í Laugardal í Reykjavík. Þá var jarðhiti notaður með 

þeim hætti að blanda saman vatni frá heitavatnslögn sem var lögð beint úr 

Þvottalaugunum og köldu vatni frá Vatnsveitunni (Verkís, 2012). Jarðhiti er endurnýjanleg 

auðlind sem er talin geta bætt lífsgæði fólks á sjálbæran hátt en þróun á hitaveitu 

Reykjavíkur byrjaði þó ekki fyrr en árið 1930 (Verkís, e.d.). Eftir að hitaveitan í Reykjavík 

kom til sögunnar fjölgaði byggingu sundlauga á Íslandi töluvert og átti þörfin fyrir 

sundkennslu stóran þátt í því (Ingimar Guðni Haraldsson og Jónas Ketilsson, 2010). 

Framkvæmdum á Sundhöll Reykjavíkur lauk árið 1937 og hefur sú laug verið ein sú 

vinsælasta á höfuðborgarsvæðinu síðan. Næsti stóráfangi Reykvíkinga í sundlaugamálum 

var Vesturbæjarlaugin en hún var tekin í notkun árið 1961. Þá komu heitu pottarnir fyrst 

við sögu á laugarbakka en í dag má segja að þeir séu orðnir staðalbúnaður í íslenskum 

sundlaugum (Verkís, 2012). Nýja Laugardalslaugin var svo tekin í notkun árið 1968 en hún 

hefur síðan þá verið stærsta laugin í Reykjavík (Reykjavíkurborg, e.d.). Með tímanum var 

meira lagt í laugarnar varðandi hreinsikerfi, burðarþol, hitastigsstýringar og búningsklefa 

og eru nú flestar sundlaugar með aðskildar laugar og potta, rennibrautir og leiklaugar fyrir 

yngri kynslóðir (Ingimar Guðni Haraldsson og Jónas Ketilsson, 2010). Þetta eru þættir sem 

sundlaugagestir gætu horft til við val á sundlaug en einnig eru það þættir eins og hvort 

sundlaugin hafi aðstöður á borð við eimbað, kaldan pott, sjópott, gott aðgengi, útiklefa, 

sérklefa og þess háttar. Oftar en ekki koma sundlaugagestir í laugarnar til að hreyfa sig, 

slaka á og leika sér en einnig bjóða margar þeirra upp á svokallaða jaðarþjónustu eins og 

ungbarnasund, sjúkranudd, vatnsleikfimi, kajaknámskeið og líkamsræktarstöðvar sem 

eru reknar af þriðja aðila (Reykjavíkurborg, 2012). Hér er þó einungis fjallað um 

sundlaugar sem aðgreina má frá einkareknum baðstöðum, eins og til dæmis Bláa Lóninu, 

sem hafa einnig verið í mikilli sókn á afþreyingarmarkaðnum á undanförnum árum og hafa 

miðað markaðsetningu sína aðallega við erlenda ferðamenn.  
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4.1  Sundlaugamarkaðurinn 

Flestar sundlaugar á Íslandi eru staðsettar á höfuðborgarsvæðinu og eru þær 17 talsins 

(Sundlaugar.is, e.d.). Sjö þeirra eru reknar af Íþrótta- og tómstundasviði Reykjavíkur en 

þær eru Árbæjarlaug, Breiðholtslaug, Grafarvogslaug, Klébergslaug, Laugardalslaug, 

Sundhöll Reykjavíkur og Vesturbæjarlaug (Reykjavíkurborg, e.d.) en hinar eru dreifðar á 

höfuðborgarsvæðinu og má þar nefna Seltjarnarneslaug, Sundlaug Kópavogs, Salalaug, 

Ásgarðslaug, Álftaneslaug og Sundhöll Hafnafjarðar (Sundlaugar.is, e.d.). Þegar litið er á 

samkeppni sundlauganna má segja að þær séu í samkeppni við ýmsa aðra afþreyingu eins 

og til dæmis líkamsræktarstöðvar eða aðrar einkareknar baðlaugar sem finna má víða um 

land. Einnig má segja að samkeppni sé um þann tíma sem fólk hefur svo sem til 

skemmtunar, afþreyingar og líkamsræktar (Reykjavíkurborg, 2012).  

Í opinberri þjónustu er talið að hvatar til að bæta árangur séu meiri þar sem þjónustan 

er betur metin af almenningi (Francois, 2000). Það er því eðlilegt og mikilvægt fyrir 

sundlaugar að bjóða upp á þjónustu og aðstöðu sem geri þær sem eftirsóknarverðastar 

fyrir borgarbúa sem og ferðamenn. Þær laugar sem hafa lengri afgreiðslutíma eru einnig 

með betri samkeppnisstöðu en aðrar vegna möguleika á auknum tekjum og hafa 

laugarnar í Reykjavík einna lengstan afgreiðslutíma lauga miðað við önnur sveitafélög 

(Reykjavíkurborg, 2012).  

 Í samkeppnislögum nr. 44/2005 kemur fram að „Samkeppniseftirlitið geti gripið til 

aðgerða gegn athöfnum opinberra aðila að því marki sem þær kunna að hafa skaðleg áhrif 

á samkeppni að því tilskildu að sérlög hafi ekki að geyma sérstakar reglur um heimild eða 

skyldu til slíkra athafna.“ Þegar sveitafélög reka sundlaug eða líkamsræktarstöðvar getur 

samkeppni raskast á markaði þar sem sveitafélög þurfa oft að niðurgreiða slíka starfsemi. 

Einkaaðilar sem njóta ekki slíkrar niðurgreiðslu á rekstri sínum frá sveitafélögum standa 

þá í samkeppni við rekstur sem er rekinn með stuðningi sveitarfélaga og er þá 

samkeppnisstaða einkaaðilanna á viðkomandi markaði skert (Samkeppniseftirlitið, e.d.). 

Sundlaugar sem eru reknar af sveitafélögum hafa því sérstaka sérstaka samkeppnisstöðu 

á markaði að því leyti að kostnaður þeirra er niðurgreiddur.  
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5 Rannsókn á vali neytenda á sundlaug 

Í þessum kafla verður farið yfir þær rannsóknaraðferðir sem notaðar voru, þau mælitæki 

sem voru nýtt, gagnaöflunina sem fór fram, hvernig framkvæmd rannsóknarinnar fór 

fram og að lokum hvernig gögnin voru greind og þær takmarkanir sem komu fram á 

rannsóknarferlinu.  

5.1 Rannsóknaraðferð 

Með rannsókninni var leitast eftir svörum um hvaða þættir það væru sem fengu fólk til 

að velja eina sundlaug fram yfir aðra og hver samkeppnisstaða sundlauganna væri. Notast 

var við megindlega rannsóknaraðferð í formi spurningarkönnunar en slík aðferð leggur 

áherslu á magngreiningu í söfnun og úrvinnslu gagna (Bryman og Bell, 2003). 

5.1.1 Mælitæki 

Notaður var spurningalisti saminn af höfundi. Tvær mismunandi útgáfur af spurningalista 

voru útbúnar, ein fyrir þá sem svöruðu að þeir færu ekki í sund og önnur fyrir þá sem 

svöruðu að þeir færu í sund. Spurningalistarnir innhéldu að mestu lokaðar spurningar og 

var öllum skylt að svara þeim en einnig voru samdar nokkrar opnar spurningar til að fá 

betri innsýn í hugarheim neytenda. Spurningarnar voru alls 15 fyrir þá sem fara ekki í sund 

og 31 fyrir þá sem fara í sund, en spurningalistana má sjá í viðauka.  

Markmið spurningalista til þeirra sem fara ekki í sund var að komast að því af hverju 

það fólk kýs að fara ekki í sund sem var gert með því að nota fjölvalsspurningu. Einnig var 

skoðað hvaða þættir gætu haft áhrif á ákvörðun þeirra um að fara í sund sem var kannað 

með því að nota Likert kvarða sem náði frá mjög litlu mikilvægi til mjög mikils mikilvægis.  

Markmið spurningalista til þeirra sem fara í sund var að kanna hvaða þættir hafa mest 

áhrif á val þeirra á sundlaug sem var einnig kannað með því að nota Likert kvarða sem 

náðu frá mjög litlu mikilvægi til mjög mikils mikilvægis. Hér voru kannaðir ýmsir eiginleikar 

sundlauga eins og aðstaða, þjónusta, verð, aðgengileiki og opnunartími. Einnig voru 

kannaðar ástæður þeirra þátttakenda fyrir að fara í sund og hvaða sundlaug þeir fara 

oftast í sem var gert með því að nota fjölvalsspurningu. 

Að lokum voru lagðar fram fjórar bakgrunnsspurningar sem allir þátttakendur svöruðu 

en þar var spurt um kyn, aldur, búsetu og menntunarstig.  
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5.1.2 Gagnaöflun 

Þar sem sundlaugar eru opnar öllum var reynt að ná í sem fjölbreyttastan hóp fólks óháð 

því hvort það færi í sund eða ekki. Notast var við þægindaúrtak, þar sem rannsakandi 

deildi vefslóð könnunarinnar á Facebook síðu sinni og gat þá hver sem er tekið könnunina 

og deilt henni áfram en einnig var vefslóðinni deilt á nokkra stóra Facebook hópa sem 

samanstóðu af fjölbreyttu og mismunandi fólki. Þar á eftir var könnunin send á póstlista 

starfsmanna Laugardalslaugar til þess að ná til fólks nálægt sundlaugunum. Kosturinn við 

þægindaúrtak er að það gerir rannsakanda kleift að ná til margra á stuttum tíma en gallinn 

getur verið að skipting milli kynja og aldurshópa getur verið mikil (Shiu, Hair, Bush og 

Ortinau, 2009).  

5.1.3 Framkvæmd og úrvinnsla 

Könnunin var sett fram á vefsíðu Google í vefforritinu Google Forms en áður en hún var 

send út voru nokkrir aðilar fengnir til að prufukeyra könnunina með það fyrir augum að 

hún væri skiljanleg og vel framsett en einnig til að benda á hvað betur mætti fara. Lagt 

var upp úr að ná úrtaki með að minnsta kosti 300 svörum sem tókst fljótt og fór fram úr 

væntingum rannsakanda.  

Könnunin var send út þann 11. mars 2019 á Facebook síðu rannsakanda þar sem slóðin 

var opin öllum. Þann 13. mars 2019 deildi rannsakandi könnuninni áfram á nokkra stóra 

hópa innan Facebook eins og „Vinna með litlum fyrirvara“, „Brask og brall“, „Skutlarar“ 

og æfingahóp rannsakanda en þá hækkaði svarhlutfallið töluvert. Þann 14. mars var 

könnunin svo áframsend á póstlista starfsmanna Laugardalslaugar en þann 15. mars var 

lokað fyrir könnunina þar sem 1053 svör höfðu borist.  

Þegar gagnasöfnun var lokið voru gögnin tekin saman og hafist úrvinnslu. Við úrvinnslu 

tölulegra gagna var notast við tölfræðiforritið SPSS frá IBM og Microsoft Excel. Opin svör 

voru svo greind og flokkuð og notuð til þess að fá betri innsýn í hugarheim neytenda. 

5.2 Takmarkanir 

Þegar könnunin var komin af stað og um 750 svör voru þegar komin, kom í ljós að við 

spurninguna „Hversu oft ferð þú í sund?“ vantaði einn möguleika til þess að spanna öll 

möguleg svör en það var valkosturinn „5-10 sinnum á ári“ sem var þá ákveðið að bæta 

við. Um 300 svör bættust svo við eftir að valkosturinn var kominn inn, en þar sem að hann 
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kom inn svona seint í könnunarferlinu munu niðurstöðurnar líklega skekkjast að einhverju 

leyti. Einnig svöruðu mun fleiri konur könnuninni sem getur haft áhrif á niðurstöður þegar 

afstaða er greind eftir kynjum.  

 

 

 

  



 

38 

6 Niðurstöður  

Niðurstöðum er skipt í tvo hluta og miðast við 1053 gild svör. Í fyrri hluta verður farið út í 

helstu niðurstöður, rannsóknarspurningu verður svarað stuttlega og hvað rannsakanda 

þótti áhugavert og kom á óvart. Í seinni hluta verður farið yfir ítarlegri niðurstöður þar 

sem bakgrunnsbreyturnar fjórar verða greindar og svarað verður áhugaverðum 

spurningum í tölfræðilegum skilningi.  

6.1  Helstu niðurstöður 

Af þeim þátttakendum sem tóku könnunina kom í ljós að Laugardalslaug er mest sótta 

laugin eins og margir myndu líklega giska á vegna stærðar hennar og sögu. Það segir okkur 

að samkeppnisstaða hennar, verandi ein af sundlaugum íþrótta- og tómstundasviðs 

Reykjavíkur, er sterkust á sundlaugamarkaðnum á höfuðborgarsvæðinu. Það mun líklega 

vera vegna þess að sú laug er sú stærsta á höfuðborgarsvæðinu og býður upp á alla helstu 

þjónustu og aðstöðu sem neytendur telja vera mikilvæga við val á sundlaug. Á eftir henni 

í vinsældum koma svo Sundlaug Kópavogs og Árbæjarlaug. Af sundlaugunum á 

höfuðborgarsvæðinu völdu fæstir valkostinn um sundlaug Hafnarfjarðar.   

 Einnig kom í ljós að mun fleiri fara í sund en ekki og helstu ástæður þeirra sem fara 

ekki í sund eru áhyggjur af eigin útli eða hreinlæti sundlauga. Áhugavert var að skoða 

helstu ástæður fólks fyrir að fara í sund en þær voru: 

 Til þess að slaka á. 

 Til að vera með fjölskyldunni. 

 Vegna útivistar, til dæmis til að fara í sólbað.  

Þegar skoðað var hvaða þættir höfðu áhrif á val fólks á sundlaug kom í ljós að flestum 

þykir mikilvægt að: 

 Það séu nokkrir heitir pottar með mismunandi hitastigum. 

 Vinalegt starfsfólk. 

 Lengri opnunartímar. 

 Að umhverfi sé fallegt 

 Staðsetning sundlaugarinnar.  
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Þeir þættir sem hafa lítil áhrif á val fólks á sundlaug eru svo þættir eins og: 

 Að hægt sé að fara í strandblak. 

 Að það sé sundleikfimi í boði.  

 Að það sé sjópottur eða innilaug. 

 Að það sé hátt hlutfall fastagesta. 

Það má því segja að sundlaugagestir haldi mest upp á hagkvæmni, þægilegheit, gæði og 

góða þjónustu og velti sér minna upp úr minna notaðari aðstöðu eins og strandblak eða 

þjónustu eins og sundleikfimi, eða því fólki sem sækir einnig laugarnar.  

6.2 Ítarlegar niðurstöður 

Í þessum kafla verður kafað dýpra í niðurstöður og gerðar ítarlegri greiningar. Gerð verður 

grein fyrir bakgrunnsbreytum, almennum spurningum og nokkurs konar krosstöflum. 

6.2.1 Bakgrunnsbreytur 

Bakgrunnsbreyturnar sem lagðar voru fyrir þátttakendur voru alls fjórar talsins. Fyrsta 

bakgrunnsbreytan sem var athuguð er kyn, eins og sjá má á mynd 5.  

 

Mynd 5: Kynjadreifing þátttakenda 

Af þeim sem svöruðu könnuninni reyndist meirihluti vera kvenkyns eða um 72,4% en þá 

voru 27% sem svöruðu könnuninni karlkyns og 0,7% sem skilgreindu kyn sitt sem annað. 

Ástæðan fyrir þessu bili getur verið þau úrtök sem spurningalistinn náði til, það er 

samfélagsmiðlanet höfundar, en jafnvel þó að fleiri konur hafi svarað könnuninni var 

dreifingin hjá þátttakendum alls góð þar sem að náðist til svo margra og voru svörin á alla 

vegu og gáfust því mörg marktæk svör. 
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Eftir að spurt var um kyn var athugað hver aldur þátttakenda væri en aldursbilið var 

nokkuð dreift eins og sjá má á mynd 6.  

 

Mynd 6: Aldursdreifing þátttakenda 

Flestir sem tóku þátt voru á aldrinum 18-25 ára sem gerðu 27,4% svarenda en þar á eftir 

komu aldursflokkarnir 26-35 ára (20,9%) og 36-45 ára (18,2%). Fæstir sem tóku þátt í 

könnuninni voru á aldrinum 76 ára eða eldri en það er líklega hægt að útskýra með notkun 

þeirra á núverandi tækni.  

Því næst var athuguð búseta þátttakenda, sjá mynd 7.  

 

Mynd 7: Búseta þátttakenda 

Langflestir þátttakendur voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu eða 82,2%, þar á eftir á 

landsbyggðinni (16,5%) og fæstir erlendis (1,7%). Þar sem að könnunin er á sundlaugum 

á höfuðborgarsvæðinu átti svarhlutfallið vel við.  

Að gamni var að lokum athugað hvert hæsta menntunarstig sem þátttakendur höfðu 

lokið væri, sjá mynd 8.  
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Mynd 8: Menntunarstig þátttakenda 

Þá höfðu flestir sem svöruðu könnuninni lokið framhaldsskólaprófi eða um 28,1% og þar 

á eftir grunnnámi í háskóla (23,6%). Fæstir völdu möguleikann „annað“. Einhverjir 

þátttakendur furðuðu sig á því hvernig menntunarstig tengist sundlaugum en margar 

rannsóknir benda til að aukin menntun tengist lífstíl sem styðji við betri heilsu (Cutler og 

Lleras-Muney, 2006).  

6.2.2 Almennar spurningar 

Fyrsta spurning sem þátttakendur svöruðu var „Hversu oft ferð þú í sund að meðaltali?“ 

en þar voru svarmöguleikarnir alls sjö; „Ég fer ekki í sund“, „2-4 sinnum á ári“, „5-10 

sinnum á ári“, „1-2 sinnum í mánuði“, „1-2 sinnum í viku“, „2-4 sinnum í viku“, „5 sinnum 

eða oftar í viku“, sjá mynd 9. 

 

Mynd 9: Tíðni sundferða 

Dreifing þátttakenda var góð en af 1053 svarendum voru aðeins 57 sem fara ekki í sund, 

eða 5.4%. Langflestir fara í sund „1-2 sinnum í mánuði“ eða 35,8% og þar á eftir eru það 



 

42 

þeir sem fara „1-2 sinnum í viku“ (22,4%) og svo „2-4 sinnum á ári“ (18,7%). Vakin er þó 

athygli á því að valkosturinn „5-10 sinnum á ári“ kom seinna inn í könnunarferlinu sem 

hefur skekkir niðurstöðurnar eitthvað.  

Rannsakandi bar þessa spurningu saman við kyn með því að búa til krosstöflu og notast 

við kí-kvaðratgreiningu (e. Pearson chi-square test) og þannig athuga hvort það væru 

tengsl þar á milli. Ef marktektarstig (e. asymptotic significance (2-sided)) er minna en 0,05 

þýðir það að það sé marktækur munur. Þar sem p-gildi kí-kvaðrat prófsins sem var 

framkvæmt var lægra en 0,05 getur rannsakandi dregið þá ályktun að munur sé á fjölda 

sundferða eftir kyni (2(12)=47,151, p<0,05). Hlutföll í krosstöflunni sem var gerð benda 

einnig til þess að karlar fari oftar en konur í sund þar sem hlutfall karla sem fara í sund er 

hærra í öllum dálkum nema „2-4 sinnum á ári“ en í því tilviki var hlutfall kvenna hærra.  

Rannsakandi bar fyrstu spurninguna einnig saman við aldur með því að búa til 

krosstöflu og gera kí-kvaðrat próf og kom í ljós að einnig er marktækur munur á 

aldurshópum og hversu oft þeir fara í sund þar sem að p-gildið var einnig mun minna en 

0,05. Því er hægt að segja að það séu tengsl á milli aldurshópa og tíðni sundferða 

(2(36)=123,281, p<0,05). Áhugavert var að sjá að af þeim sem fara oftar en einu sinni í 

viku í sund er aldurshópurinn 66 ára og eldri stærstur, en af þeim sem fara um 1-2 sinnum 

í mánuði var aldurshópurinn 36-45 ára stærstur. Af þeim sem fer um 5-10 sinnum í ári er 

aldurshópurinn 17 ára eða yngri stærstur en af þeim sem fara sjaldnast eða um 2-4 

sinnum á ári var aldurshópurinn 18-25 ára stærstur. Því getur rannsakandi dregið ályktun 

um það að eldri fólk fer oftar í sund en yngra fólk.  

Þegar skoðaðar voru ástæður fyrir því að fólk fer í sund þótti rannsakanda vera lítið til 

af gögnum um það og þótti því áhugavert að kanna það nánar. Niðurstöður sýndu að 

ástæður eru eins fjölbreyttar og neytendur eru margir. Byrjað verður á að greina frá 

niðurstöðum um ástæður fólks fyrir að fara í sund, sjá mynd 10. Vakið er athygli á því að 

í þessari spurningu var hægt að velja fleiri en einn valmöguleika.  



 

43 

 

Mynd 10: Ástæður fólks fyrir því að fara í sund 

Þátttakendur könnunarinnar velja langflestir að fara í sund til þess að slaka á, til dæmis í 

heitum pottum, eða um 85%. Þar á eftir kemur fjölskyldufólkið sterkt inn sem velur að 

fara í sund til að vera með fjölskyldunni (45,9%) en einnig fara margir til að efla heilsuna 

með því að synda (42,5%). Það er því óhætt að segja að fólk fer fyrst og fremst af 

heilsutengdum ástæðum hvort sem það er fyrir líkama eða sál en einnig af félagslegum 

ástæðum. Slíkar þarfir má rekja til til þarfapýramída Maslows sem fjallað var um í 

fræðikaflanum, en hann bendir á að til að uppfylla þörf fyrir sjálfsfyllingu, sem er æðsta 

þörfin, þarf fyrst að uppfylla öryggisþarfir líkt og öryggi um heilsu sem og félagslegar þarfir 

líkt og þarfir fyrir vináttu, ást og umhyggju (Maslow, 1954).  

Þar sem ekki allir hafa áhuga á því að fara í sund langaði rannsakanda einnig að rýna í 

ástæður fólks fyrir því að fara ekki í sund, sjá mynd 11. Í þessari spurningu var einnig hægt 

að velja fleiri en einn valmöguleika.  

 

Mynd 11: Ástæður fólks fyrir að fara ekki í sund 
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Langalgengast er að fólk sem fer ekki í sund geri það ekki vegna áhyggja af eigin útliti 

(42,2%) sem er að mati rannsakanda eflaust samfélagslegur vandi tengdur sífelldu áreiti í 

umhverfinu um líkams- og útlitsstaðla. Þar á eftir er algengt að fólk fari ekki í sund vegna 

áhyggja af hreinlæti sundlauga (15,8%) og loks vegna þeirrar staðreyndar að því finnist 

hreinlega leiðinlegt eða nennir ekki að fara í sund (10,8%).  

6.2.3 Þættir sem hafa áhrif á val á sundlaug 

Til að kanna hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á val einstaklinga á sundlaug var kannað 

mikilvægi hvers þáttar með spurningu á fimm stiga Likert skala þar sem svarmöguleikarnir 

voru „Lítil áhrif=5“, „Frekar lítil áhrif=4“, „Hvorki né=3“, „Frekar mikil áhrif=2“ og „Mikil 

áhrif=1“. Gerðar voru mælingar á meðaltali og staðalfráviki.  

 

Mynd 12: Meðaltal áhrifaþátta 

Mynd 12 sýnir áhrifaþættina eftir því hvaða meðaltal þeir fengu, frá því lægst mælda 

(mikilvægt) til þess hæsta (minna mikilvægt) og voru þau á bilinu 2,03-4,36 sem segir að 

dreifingin sé góð. Þegar skoðaðar eru niðurstöðurnar mátu þátttakendur þáttinn „Að það 

séu nokkrir heitir pottar með mismunandi hitastigum“ hæst af áhrifaþáttunum 23 

(M=2,03, sf=1,11, N=996) og er hann því talinn stærsti áhrifaþáttur að meðaltali af 

svarendum á val þeirra á sundlaug. Þó mældust margir aðrir áhrifaþættir hátt, eins og 

vinalegt starfsfólk (M=2,06, sf=1,09, N=996), lengri opnunartímar (M=2,25, sf=1,33, 

N=996), fallegt umhverfi (M=2,27, sf=1,11, N=996) og staðsetning sundlaugarinnar 
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(M=2,37, sf=1,22, N=996). Þeir þættir sem svarendur töldu hafa minnstu áhrif voru hvort 

hægt væri að fara í strandblak (M=4,36, sf=0,95, N=996), hvort sundleikfimi væri í boði 

(M=4,19, sf=1,14, N=996) og hvort það væri sjópottur (M=3,94, sf=1,21, N=996).  

Einnig voru þeir sem fara ekki í sund spurðir hvort það væru einhverjir þættir sem gætu 

haft áhrif á ákvörðun þeirra um að fara í sund með spurningu á fimm stiga Likert skala þar 

sem svarmöguleikarnir voru einnig „Lítil áhrif=5“, „Frekar lítil áhrif=4“, „Hvorki né=3“, 

„Frekar mikil áhrif=2“ og „Mikil áhrif=1“, sjá mynd 13.  

 

Mynd 13: Þættir sem gætu haft áhrif á ákvörðun þeirra sem fara ekki í sund 

Niðurstöðurnar sýna að ekki er mikið sem svarendur telji geta haft áhrif á ákvörðun þeirra 

um að fara í sund en ef eitthvað gæti það umfram annað þá væri það meira næði og fleiri 

lokaðar sturtur (M=2,70, sf=1,52, N=57) en einnig að einstaklingurinn væri sáttari með 

eigið útlit (M=2,72, sf=1,68, N=57) sem enn og aftur endurspeglar þann samfélagslega 

vanda sem tengist brengluðum útlitsstöðlum sem fyrirfinnast í menningarheimi okkar.  

  

6.2.3.1 Kyn og áhrifaþættir 

Skoðað var hvort munur sé á viðhorfi kynja á áhrifaþáttunum með því að skoða meðaltöl 

svarenda. Áhugavert var að sjá að konum þótti mikilvægast að það væri vinalegt starfsfólk 

(M=2,008, sf=1,068, N=724) en næst mikilvægast var að það væru nokkrir heitir pottar 

með mismunandi hitastigi (M=2,010, sf=1,098, N=724). Það var einmitt öfugt hjá körlum 

en þeim þótti mikilvægast að það væru nokkrir heitir pottar með mismunandi hitastigi 

(M=2,064, sf=1,095, N=266) og næst mikilvægast að það væri vinalegt starfsfólk 
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(M=2,184, sf=1,106, N=266). Þau sem skilgreindu kyn sitt sem annað töldu einnig að 

vinalegt starfsfólk væri mikilvægasti áhrifaþátturinn (M=3, sf=2,19, N=6).  

 Bæði konum og körlum þótti áhrifaþátturinn „að það væri hægt að fara í strandblak“ 

lítilvægastur og ekki reyndist vera munur milli kynjanna þótt körlum (M=4,406, sf=0,936) 

hafi þótt hann ögn lítilvæglegri en konum (M=4,348, sf=0,957); t(988)=-0,849 p=0,396) 

samkvæmt t-prófi óháðra úrtaka (e. Independent-samples t-test).  

Áhugavert var að sjá að það er munur á afstöðu kynjanna á áhrifaþættinum „að verð 

sé sem ódýrast“. Konur töldu þáttinn vera mikilvægari (M=2,309, sf=1,295) en körlum 

(M=2,868, sf=1,352; t(988)=-5,949, p=0,000) þar sem p-gildið er lægra en 0,05. Einnig er 

munur á afstöðu kynjanna þegar kemur að því hvort sundlaugin sé með gufubað en sá 

þáttur er mikilvægari körlum (M=2,545, sf=1,3) en konum (M=3,153, sf=1,405; 

t(507)=6,382, p=0,000).  

6.2.3.2 Aldur og áhrifaþættir 

Ákveðið var að sameina elstu aldurshópana í „66 ára og eldri“ við greiningu til að fá 

marktækari niðurstöður. Þegar skoðað er hvort munur sé á viðhorfi aldurshópa á 

áhrifaþáttunum kemur í ljós að allir aldurshópar telja möguleikana „vinalegt starfsfólk“ 

og „að það séu nokkrir heitir pottar með mismunandi hitastigi“ mikilvægasta. Áhugavert 

var að sjá að eftir því sem fólk verður eldra verður staðsetning laugarinnar mikilvægari 

áhrifaþáttur. Sú niðurstaða fékkst með því að gera krosstöflu og skoða hlutföll 

aldurshópanna og kom í ljós að samkvæmt kí-kvaðrat prófi er marktækur munur á milli 

aldurshópa (2(24)=43,286, p<0,05). Einnig var marktækur munur á milli aldurshópa 

þegar skoðaður var áhrifaþáttinn „verð“ (2(24)=74,307, p<0,05) en þá skiptir verð yngra 

fólki mun meira máli. Á sama tíma skipti verð minnstu máli fyrir aldurshópana „66 ára og 

eldri“ og „17 ára og yngri“ en það er líklega vegna þess að það er ókeypis fyrir aldraða og 

mjög ódýrt fyrir börn eða jafnvel ókeypis í sumum laugum. Áhrifaþátturinn „lengri 

opnunartímar“ er mikilvægastur þeim sem eru 18-25 ára sem má mögulega útskýra með 

menningu unga fólksins sem gæti frekar viljað hitta vinina á kvöldin þar sem það er oft í 

vinnu eða skóla yfir daginn. 

6.2.4 Val á sundlaug 

Þátttakendur voru spurðir hvaða sundlaug þeir fara oftast í og í ljós kom að ein sundlaug 

á höfuðborgarsvæðinu er mun betur sótt en allar aðrar, sjá mynd 14.  
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Mynd 14: Val á sundlaug 

Sundlaugin sem þátttakendur velja oftast að fara í á höfuðborgarsvæðinu er 

Laugardalslaug en um 16,4% þátttakenda velur að fara þangað. Næst vinsælasta laugin er 

sundlaug Kópavogs með um 8,9% svarhlutfall og þar á eftir kemur Árbæjarlaug með 8,6% 

svara. Um 13,3% svöruðu að þeir fara oftast í aðra laug en á höfuðborgarsvæðinu eins og 

sundlaugina á Akureyri, Egilsstöðum, Akranesi, Hveragerði, Borgarnesi eða Ylströndina í 

Nauthólsvík. Einnig voru sumir sem svöruðu öðru sem sögðu að þeir gátu ekki valið á milli 

lauga og skrifuðu nokkrar. 

Þátttakendur voru spurðir hvers vegna þeir velja þá laug sem þeir sækja oftast með 

opinni spurningu. Alls voru 163 sem völdu Laugardalslaug, sem er ein af sundlaugum 

íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur, en 153 svöruðu hver ástæðan væri fyrir því vali, 

sjá mynd 15. 
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Mynd 15: Ástæður fyrir að velja Laugardalslaug 

Algengast var að fólk velji að fara í Laugardalslaug vegna nálægðar við heimili eða vinnu 

(39,3%) og ókeypis aðgangs í gegnum World Class sem er í sömu byggingu (25,2%). Einnig 

voru margir sem sögðu að þau kunna vel við laugina, þ.e.a.s. finnst hún þægileg og 

skemmtileg (16%) og að hún hefur svo margt upp á að bjóða í tengslum við aðstöðu og 

þjónustu (13,5%). Einnig komu nokkur áhugaverð svör eins og „Heitir gaurar“ og „Hliðina 

á WC gott að fara eftir rækt, mikið af pottum (þ.m.t. kaldur), sætar stelpur, good vibes“.  

Þegar skoðaðar voru ástæður fyrir því að fólk velji næst vinsælustu laugina, sundlaug 

Kópavogs voru alls 89 sem völdu þá laug og svöruðu hver ástæðan væri, sjá mynd 16.  

 

Mynd 16: Ástæður fyrir að velja sundlaug Kópavogs 

Ástæður fólks fyrir að velja sundlaug Kópavogs umfram aðrar laugar voru svipaðar 

ástæðum þeirra sem sóttu Laugardalslaug en þættir eins og góð barnaaðstaða (17,98%) 

og nóg pláss (7,87%) voru meira áberandi hjá þeim sem völdu Kópavogslaug. Því getur 
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rannsakandi dregið þá ályktun að fólk sem kýs Kópavogslaug búi þar í nágrenni og/eða 

vilji meira pláss, næði og góða aðstöðu fyrir börnin.  

Þriðja vinsælasta laugin var einnig ein af sundlaugum íþrótta- og tómstundaráðs 

Reykjavíkur en það var Árbæjarlaug, sjá mynd 17.  

 

Mynd 17: Ástæður fyrir að velja Árbæjarlaug 

Hjá þeim sem völdu Árbæjarlaug var algengasta ástæðan einnig nálægð við heimili eða 

vinnu (47,13%) en einnig var áberandi að fólk valdi hana vegna þess að það er stutt á milli 

potta (10,34%) og það þarf jafnvel ekki að fara upp úr þar sem laugarnar eru margar 

tendgar sem getur verið þægilegt yfir vetrarmánuðina. Fólk sem kýs að fara í Árbæjarlaug 

segir að aðstaðan sé almennt góð (16,09%) og snyrtileg (5,75%) og að umhverfið og 

útsýnið þaðan sé fallegt (9,2%).  
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7  Umræða og lokaorð 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að komast af því hvaða þættir hefðu mest áhrif 

á val fólks á sundlaug og á hverju samkeppnisstaða sundlauga byggir. Niðurstöður sýndu 

að af þeim 23 áhrifaþáttum sem spurt var um í könnuninni var þátturinn „að það séu 

nokkrir heitir pottar með mismunandi hitastigi“ mikilvægastur. Þar á eftir komu þættirnir 

„vinalegt starfsfólk“, „lengri opnunartímar“, „fallegt umhverfi“ og „nálægð við 

heimili/vinnu“. Af markaðsráðunum sjö má því segja að vara (þjónusta), fólk, umgjörð og 

dreifileiðir séu öll mikilvæg atriði í huga neytenda þegar kemur að sundlaugum. Fólk velur 

sundlaug sem hefur góða og fjölbreytta aðstöðu sem samsvarar þeirra þörfum og vill geta 

valið á milli nokkurra potta. Einnig finnst fólki mikilvægt að starfsfólk sundlauga sé 

vinalegt og þægilegt og að umgjörð laugarinnar og umhverfi sé fallegt og snyrtilegt. 

Dreifileiðir eru mikilvægar sundlaugagestum á þann hátt að það vill komast í sundlaug 

sem er nálægt þeim og vilja þeir geta farið í sund þegar þeim hentar, hvort sem það er 

snemma a morgnana, yfir daginn eða á kvöldin.  

Þegar litið var á viðhorf kynjanna til áhrifaþáttunum kom í ljós að lítill munur var á milli 

þegar kom að mikilvægasta þættinum. Hjá konum var hann „vinalegt starfsfólk“ á meðan 

hann var „nokkrir pottar með mismunandi hitastigi“ hjá körlum. Áhugavert var að sjá að 

meiri munur var á viðhorfi kynjanna þegar kom að verði en þá þótti konum mun 

mikilvægara en körlum að verð væri sem ódýrast. Einnig var áhugavert að sjá að körlum 

þótti mun mikilvægara en konum að gott gufubað væri til staðar.  

Þegar kom að ástæðum fólks fyrir að fara í sund er hægt að tengja það við áhrifaþætti 

kauphegðunar en þar spila allir fjórir þættir inn í; menningarlegir, félagslegir, 

persónulegir, og sálfræðilegir áhrifaþættir. Oftar en ekki myndast lítil samfélög innan 

veggja sundstaða og hafa því menningarlegir þættir áhrif á hvaða sundlaug fólk ákveður 

að fara í, hvort sem það er vegna þess að það telur sig vera hluta af ákveðnum 

menningarkima eða ekki. Einnig geta einstaklingar fundið fyrir þörf fyrir að umkringjast 

öðru fólki og eru sundlaugarnar tilvalinn staður til að vera með fjölskyldunni eða hitta vini. 

Sundlaugarnar gera einstaklingum einnig kleift að uppfylla þarfir eins og að slaka á og 

aftengjast amstri dagsins sem er helsta ástæða þess að fólk fer í sund. 
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Þegar kom að því að kanna hvaða laugar væru vinsælastar kom í ljós að Laugardalslaug 

var langmest sótt, enda er hún sú stærsta í Reykjavík. Þeir sem velja að fara í 

Laugardalslaug fara helst vegna staðsetningar hennar, enda er hún mjög miðsvæðis í 

borginni og því nálægt mörgum borgarbúum, en einnig nefndu margir þá ástæðu að það 

geti nýtt sér ókeypis aðgang í hana í gegnum World Class Laugar. Margir velja hana einnig 

vegna þess hve mikið hún hefur upp á að bjóða enda hefur hún til staðar alls níu potta, 

þar af sex heita potta með mismunandi hitastigum, nuddpott, sjópott og kaldan pott, 50 

metra útilaug og innilaug, barnalaug, rennibrautir, leikaðstöðu, strandblaksvöll, útiklefa, 

sérklefa, veitingasölu og svo framvegis. Það má segja að Laugardalslaug hafi náð að byggja 

upp sterkt vörumerki með skemmtileg og lífleg persónueinkenni og eru margir 

borgarbúar tryggir viðskiptavinir laugarinnar og koma aftur og aftur.  

Þær laugar sem komu á eftir henni í vinsældum voru um helmingi minna sóttar en það 

voru Kópavogslaug, Árbæjarlaug, Salalaug og Breiðholtslaug. Það virðist því vera að sú 

sundlaug sem er staðsett nálægt heimili eða vinnu og hefur nóg af pottum til að velja úr 

verði að öllum líkindum fyrir valinu. Einnig fer valið oft eftir því hvort fólk vilji fara í 

fjölmenna og líflega laug eða vera meira út á fyrir sig í rólegri laug.  

Það má því segja að Laugardalslaug, ein af sundlaugum ÍTR, hreppi verðlaunin fyrir 

sterkustu samkeppnisstöðu á sundlaugamarkaðnum enda ein sú elsta og stærsta laugin. 

Samkeppnisstaða hennar byggir aðallega á staðsetningu, stærð laugarinnar og hve mikið 

hún hefur upp á að bjóða. Hún hefur lengi haft þá sérstöðu að vera með lengstu 

opnunartímana og er einnig opin flesta daga ársins, en með tímanum hafa fleiri laugar 

lengt opnunartíma sína til að svara ört vaxandi eftirspurn hverfisbúa. Nú hefur hún þá 

sérstöðu að vera tengd World Class Laugum sem hefur einnig lengri opnunartíma en aðrar 

World Class stöðvar og er hún eina laugin á höfuðborgarsvæðinu sem býður upp á sjópott. 

Einnig er hún eina laugin sem notast við rafræn armbönd til að komast inn og út úr 

lauginni og til að nota á skápana í búningsklefunum. Staðsetning hennar er talin mjög 

þægileg þar sem hún er miðsvæðis og umkringd alls konar veitingastöðum, kaffihúsum, 

dýragarði, íþróttavelli og tjaldsvæði sem auðveldar valið fyrir marga. Það er því af nógu 

að taka og ljóst að Laugardalslaugin á sterkan sess í hugum sundlaugarunnenda og mun 

hún líklega gera það um áraraðir nema ef bylting verður á sundlaugarmarkaðnum. Það 

eitt mun tíminn leiða í ljós.
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Spurningalisti þeirra sem velja þann valkost að fara ekki í sund: 
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Spurningalisti þeirra sem velja þann valkost að fara í sund: 
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