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Formáli 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BS gráðu í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og gildir hún 12 ECTS einingar. Leiðbeinandi var Ásta 

Dís Óladóttir dósent við Háskóla Íslands og vil ég þakka henni kærlega fyrir samstarfið. 

Einnig vil ég þakka foreldrum mínum innilega fyrir aðstoð og ráðgjöf og þá sérstaklega 

móður minni fyrir ómetanlegan stuðning í gegnum allt rannsóknarferlið. Viðmælendum 

er ég einnig þakklát fyrir hlýjar og góðar móttökur.
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Útdráttur 

Í þessu lokaverkefni er markaðssetning líkamsræktarstöðva rannsökuð út frá aukinni 

notkun samfélagsmiðla síðustu ára.  Notast var við eigindlega aðferðafræði og voru viðtöl 

tekin við sérfræðinga á sviði markaðssetningar innan líkamsræktarstöðva í Reykjavík. Sú 

aðferð var valin til fá upplifun þeirra sem stjórna markaðsmálum innan 

líkamsræktarstöðva og heyra hver reynsla þeirra er af markaðssetningu síðustu ára með 

tilkomu samfélagsmiðla. 

 Niðurstöður sýndu fram á að kostir stafrænna miðla eins og samfélagsmiðla eru 

ýmsir. Viðmælendur voru sammála um að möguleikinn að ná til margra stæði þar upp úr. 

Aðrir kostir eins og eiginleikinn að vera lifandi, persónulegri tengsl og sölulegir ávinningar 

komu einnig í ljós. Hefðbundin markaðssetning heyrir ekki sögunni til eins og fræðilegar 

hugmyndir gefa til kynna. Samvinna hefðbundinnar og stafrænnar markaðssetningar 

þykir vænlegast til árangurs og niðurstöður ýttu undir það. Samfélagsmiðlar sem virðast 

nýtast stöðvunum best í markaðssetningu eru Facebook og Instagram. Facebook er mest 

notaði miðillinn í heiminum og Instagram ekki langt undan í vinsældum. Því helst það í 

hendur að stöðvarnar nýti sér þá miðla sem almenningur notar hvað mest.  

Niðurstöður sýndu einnig fram á margþætt áhrif vegna notkunar samfélagsmiðla. 

Viðskiptavinir líkamsræktarstöðva eru yngri en áður, þátttaka viðskiptavina er meiri og 

kostnaður er töluvert lægri en með hefðbundinni markaðssetningu. Áhrifin virtust að 

mestu leyti vera jákvæð en óhjákvæmilegt að þeim fylgi gallar. Markaðssamskipti í 

gegnum samfélagsmiðla eru gríðarlega algeng í dag og því áreitið mikið á hinn almenna 

borgara. Þrátt fyrir það þótti viðmælendum samfélagsmiðlar vera ein besta leiðin í dag til 

þess að markaðssetja sig.
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1 Inngangur  

Markaðssetning er mikilvægur þáttur allra fyrirtækja í að koma sér á framfæri með vörur 

sínar eða þjónustu. Með markaðssetningu er hægt að ná til hugsanlegra viðskiptavina sem 

og halda í núverandi viðskiptavini. Með þróun tækninnar og aukinni notkun 

samfélagsmiðla hefur markaðssetning breyst töluvert. Hún hefur að miklu leyti fært sig 

yfir á stafræna miðla en með þeim hætti eru ýmsir möguleikar í boði sem ekki nást með 

hefðbundnum miðlum. Möguleikar eins og að ná til stærri hóps neytenda þykir hvað 

eftirsóknaverðastur með stafrænum miðlum. Milljarðir manna um allan heim eru virkir á 

hinum ýmsu samfélagsmiðlum sem þ.a.l. er auðveldur vettvangur til að ná til sem flestra. 

Stafræn markaðssetning er þó ekki talin hafa tekið yfir alla markaðssetningu en blanda af 

stafrænni- og hefðbundinni markaðssetningu þykir æskileg ef hugsað er til allra 

aldurshópa. Hefðbundin markaðssetning eru m.a. auglýsingar í sjónvarpi, útvarpi eða 

dagblöðum en stafræn markaðssetning er m.a. á vefsíðum, samfélagsmiðlum og í 

smáforritum. 

 Notkun samfélagsmiðla hefur gjörbreytt samskiptum fyrirtækja og viðskiptavina. 

Samskiptin eru gagnkvæm og þykja auðveldari að því leyti að viðskiptavinir geta á 

auðveldan hátt haft samband við fyrirtæki ef þörf er á og öfugt. Miðlar eins og Facebook 

og Instagram virðast þar koma sterkastir inn en Facebook hefur í langan tíma verið 

vinsælasti miðillinn í heiminum meðal almennings. 

 Líkamsræktarmarkaðurinn á Íslandi hefur þróast mikið síðustu þrjá til fjóra 

áratugi. Íslendingar stunda í auknum mæli einhversskonar heilsurækt og valmöguleikarnir 

orðnir miklu fleiri en voru hér áður. Markhópur hefur einnig breyst en í dag er hann 

fjölbreyttari en hann var áður. 

 Rannsóknarefnið var valið út frá áhuga rannsakanda á bæði markaðssetningu og 

líkamsrækt. Rannsakandi skoðaði hvernig væri hægt að flétta þessi tvö áhugamál í 

rannsóknarefni og út frá ýmsum hugmyndum vaknaði rannsóknarspurningin: 

Hver eru áhrif aukinnar samfélagsmiðlanotkunar á markaðssetningu líkamsræktar-

stöðva? 
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Markmið rannsóknarinnar var að skoða hver áhrifin væru frá sjónarhorni stöðvanna 

sjálfra. Til þess að fá þeirra reynslu af viðfangsefninu var framkvæmd eigindleg rannsókn 

þar sem viðtöl voru tekin við sérfræðinga á þessu sviði innan líkamsræktarstöðva.   

 Fyrri hluti ritgerðarinnar eru fræðilegar heimildir um markaðssetningu, 

samfélagsmiðla og líkamsræktarmarkaðinn hér á landi.  Þar er greint frá stafrænni 

markaðssetningu, hvers eðlis hún er og hvaða kostir fylgja henni. Síðan eru helstu 

samfélagsmiðlar teknir fyrir, notkun þeirra og áhrif á kauphegðun. Síðast er farið yfir 

líkamsræktarmarkaðinn hér á landi, þróun hans og hverjar helstu stöðvarnar eru  hér á 

landi. Í seinni hluti ritgerðarinnar er farið yfir aðferðafræði rannsóknar, hvernig hún var 

framkvæmd og gögnin greind. Eftir það eru niðurstöður settar fram og tengdar við 

fræðilegan kafla rannsóknarinnar. Í lokin er umræða um rannsóknina í heild og síðan 

lokaorð rannsakanda.
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2 Markaðssetning 

Markaðssetning fyrirtækja er mikilvæg til að koma vörum og/ eða þjónustu á framfæri. 

Samkvæmt AMA (American Marketing Association) er markaðssetning skilgreind sem 

aðferð til að skapa, miðla og dreifa efni sem gagnast viðskiptavinum (Definitions of 

Marketing, e.d.).  

Það má segja að markmið markaðssetningar sé tvíþætt, annars vegar að laða að 

nýja viðskiptavini með loforðum um aukið virði þíns vörumerkis fram yfir önnur  og hins 

vegar að halda í núverandi viðskiptavini með því að fylgjast með hvort þörfum þeirra sé 

mætt. Markaðssetning hefur gjarnan verið sett fram sem tól til að auglýsa og selja en það 

er í raun aðeins toppurinn af ísjakanum. Ef markaðsfulltrúar skilja þarfir neytenda, þróa 

vöru sem veitir neytendum ákveðið verðmæti, verðleggja og auglýsa rétt, ætti að vera 

auðvelt fyrir þá að selja sínar vörur. Fyrirtæki ættu að nýta markaðssetningu til þess að 

skapa gildi fyrir viðskiptavini sína og byggja í leiðinni sterk sambönd við þá (Kotler og 

Armstrong, 2011). 

Ferlið á bak við markaðssetningu hefur verið skipt í 5 skrefa líkan. Fyrst er talað um 

að skilja markaðinn sem eru þarfir, langanir og kröfur viðskiptavina. Annað skref er að 

ákveða hvaða stefnu skal taka í markaðssetningunni. Hvaða viðskiptavinum á að þjóna og 

hver er besta leiðin til þess. Þriðja skrefið er að undirbúa markaðsáætlun og er þar gjarnan 

talað um hin fjögur P. Hér er talað um hönnun vörunnar (e. product), verðlagningu hennar 

(e. price), hvar varan verður fáanleg (e. place) og að lokum þarf hún að ná til rétta 

markhópsins (e. promotion). Fjórða skrefið snýst um að byggja sterk sambönd við 

viðskiptavini. Fimmta og síðasta skrefið snýst um að skapa ákveðið virði fyrir viðskiptavini 

sem í framhaldinu fær þá til að sýna vörumerkjatryggð sem svo leiðir af sér hagnað fyrir 

fyrirtækið í framtíðinni (Kotler og Armstrong, 2011). 

2.1 Stafræn markaðssetning 

Markaðssetning tók algjörum stakkaskiptum með tilkomu fyrstu vefsíðunnar árið 1991. 

Vefsíður og stafræn miðlun umbreyttu viðskiptaheiminum og nú þegar milljarðir manna 
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út um allan heim nota vefsíður reglulega hefur neytendahegðun og markaðssetning hjá 

fyrirtækjum breyst mikið (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2016). 

Hugtakið „stafræn markaðssetning“ nær yfir þá markaðssetningu á vörum eða 

þjónustu sem notar stafræna tækni til að ná markmiðum sínum. Aðal markmið 

stafrænnar markaðssetningar er að koma vörumerkjum á framfæri og ýta undir sölu í 

gegnum mismunandi stafræna miðla. Grundvallarhugmyndin er sú að auglýsa starfsemi í 

gegnum blogg, hlaðvörp, samfélagsmiðla og aðra svipaða miðla. Miðlarnir eru notaðir til 

að framleiða efni sem fangar athygli fólks og laðar að hugsanlega viðskiptavini (Todor, 

2016). 

Í dag er stafræn markaðssetning orðin hluti af daglegu lífi fólks í gegnum 

snjallsímana þeirra og samfélagsmiðlana sem það skoðar. Með þesum hætti býður 

stafræn markaðssetning upp á nýjar leiðir til að ná til, upplýsa og virkja viðskiptavini. 

Einnig býður hún upp á nýjar leiðir til að bjóða og selja vörur eða þjónustu til viðskiptavina. 

Markaðsfræðingar hafa skoðað þessa hröðu þróun tækninnar og hvernig hún hefur haft 

áhrif á markaðssetningu. Þeir telja að hún hafi þróast frá almennri markaðssetningu, á 

ákveðnum vörum, í notkun stafrænna miðla sem gagnast hinni ýmsu starfsemi og 

stofnunum í markaðssetningu sinni. Tæknin hefur auðveldað fyrirtækjum að vinna náið 

með viðskiptavinum til þess að skapa, dreifa og viðhalda ákveðnu virði fyrir alla 

hagsmunaaðila (Kim o.fl., 2021).  

 Í gegnum stafræna markaðssetningu eru ýmsar leiðir til að koma skilaboðunum 

áleiðis til viðskiptavina. Þessum leiðum hefur gjarnan verið skipt í þrjár mismunandi 

miðlanir sem allar hafa mismikinn kostnað og tíma á bak við sig. Hér er talað um eigin 

miðlun sem getur verið heimasíða fyrirtækisins, blogg eða kynningar. Kostuð miðlun sem 

getur verið auglýsingar í sjónvarpi eða útvarpi, vefborðar eða áhrifavaldar. Með þessum 

tveimur leiðum mynda fyrirtæki tengsl við viðskiptavini. Þriðja miðlunin er áunnin í 

gegnum trygga viðskiptavini, áhrifavalda og/ eða samvinnu við önnur vörumerki. Með 

þessari leið fá fyrirtæki utanaðkomandi aðstoð við að koma vörumerkinu sínu á framfæri. 

Það þarf ekki endilega að vera dýrt fyrir fyrirtæki að koma sér á framfæri. Það getur verið 

gott að hafa í huga hluti eins og hvort efnið sé vandað, hvort það sé viðskiptavinum 

einhvers virði og hvaða vettvangur sé réttur til að koma skilaboðunum áleiðis á tiltekinn 

markhóp (Nýskapandi, e.d.). 
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2.1.1 Kostir stafrænnar markaðssetningar 

Með hraðri þróun tækninnar hefur stafræn markaðssetning breytt kauphegðun neytenda 

og fært þeim ýmsa kosti sem hefðbundna markaðssetningu skortir. Fyrirtæki geta á 

auðveldan hátt uppfært upplýsingar er varða vörur þeirra eða þjónustu og eru því 

viðskiptavinir ávallt upplýstir. Þátttaka viðskiptavina er líka meiri. Þeir hafa aðgang að 

heimasíðu fyrirtækisins, geta lesið sér til um vörur eða þjónustu og fest kaup á því sem er 

í boði. Svo er auðveldara fyrir viðskiptavini að bera saman sambærilegar vörur. Með því 

að bera vörur saman í gegnum miðla á netinu, spara viðskiptavinir bæði tíma og kostnað 

sem annars færi í að ferðast á milli verslana. Það er enginn hefðbundinn opnunartími hjá 

vefverslunum og því möguleiki að versla hvenær sem er yfir daginn og versla um leið og 

vörur eru skoðaðar (Yasmin o.fl., 2015). 

 Samkvæmt Todor (2016) er líka kostnaður töluvert minni með stafrænni 

markaðssetningu. Samskiptin eru gagnvirk en neytendur hafa þann möguleika að hafa 

samband að fyrra bragði. Það er hægt að ná til stærri hóps af fólki og möguleikar að 

komast inn á alþjóðamarkað. Það er auðveldara að mæla árangur markaðssetningarinnar, 

aðlagast þörfum viðskiptavina og eiga persónulegri samskipti við þá. 

 Þetta eru aðeins nokkur dæmi um þá kosti sem stafræn markaðssetning hefur í 

för með sér. Það mætti lengi telja hvaða jákvæðu áhrif tæknin hefur haft á 

markaðssetningu fyrirtækja og á meðan tæknin heldur áfram að þróast mun stafræn 

markaðssetning einnig gera það. 

2.1.2 Stafræn markaðssetning líkamsræktarstöðva 

Stafræn markaðssetning býður upp á nýja möguleika fyrir fyrirtæki að eiga samskipti 

við neytendur og á það ekki síður við líkamsræktarstöðvar. Líkamsræktarstöðvar geta 

notað samfélagsmiðlana sína til þess að birta myndir og myndbönd sem sýna aðstöðu 

þeirra og búnað og með því reynt að laða að hugsanlega viðskiptavini. Með þessari leið fá 

stöðvarnar snögga endurgjöf frá bæði núverandi og hugsanlegum viðskiptavinum sem 

lýsir sér þannig að aðilar líka við (e. like) eða gera athugasemd við birtinguna. Það eru þó 

líka ýmsar áskoranir í vegi stöðvanna þegar framkvæma á stafræna markaðsáætlun. 

Líkamsræktarstöðvar eiga yfirleitt í mikilli samkeppni á markaði og það á einnig við á 

stafrænum miðlum. Það getur því reynst þeim flókið að aðgreina sig frá samkeppninni þar 

sem þjónustan sem boðið er upp á er alla jafna svipuð eða eins (Roosen og Luttje, 2020).  
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2.1.3 Stafræn markaðssamskipti 

Markaðsherferðir hafa, í gegnum tíðina, byggt á hefðbundnum miðlum eins og sjónvarps-

, blaða- og útvarpsauglýsingum og pósthólfum neytenda. Á stuttum tíma, eða síðan 

vefurinn varð hugmynd í lok níunda áratugs sl. aldar, hafa orðið miklar breytingar á slíkum 

markaðssamskiptum. Stafræn markaðssamskipti í dag, sem jafngilda þessum hefðbundnu 

markaðssamskiptum áður fyrr, eru orðin mikilvægur þáttur flestra markaðssherferða í 

dag. Sem dæmi er hægt að nota samfélagsmiðla, vefborða, leitarvélar og tölvupósta. 

Margar þessara stafrænu leiða svipa til hefðbundinna leiða eins og t.d. vefborðar sem 

líkjast blaðaauglýsingum og tölvupóstar sem líkjast gamla góða póstinum sem fer inn um 

lúgur neytenda. Sú nálgun sem er notuð til að ná til neytenda á netinu er hins vegar 

öðruvísi, þ.e. með persónulegri og hraðari samskiptum við þá (Chaffey og Ellis-Chadwick, 

2016).  

 Það getur verið mikilvægt að skilja hvernig stafrænar fjölmiðlarásir hjálpa 

fyrirtækjum að ná markmiðum sínum. Til þess var hannaður svokallaður RACE rammi af 

Dr. Dave Chaffey (2022) sem er sérfræðingur á sviði stafrænnar markaðssetningar. RACE 

stendur fyrir nálgun (e. reach), framkvæmd (e. act), umbreytingu (e. convert) og þátttöku 

(e. engage). Nálgunin felur í sér að efla vitund neytenda um vörumerkið, vöruna sjálfa og 

þjónustu hennar í þeim tilgangi að fá hugsanlega viðskiptavini til þess að heimsækja 

vefsíðu fyrirtækisins eða samfélagsmiðla þess. Framkvæmdin snýst um að sannfæra 

neytendur til þess að taka næsta skref m.ö.o. að fá þá til þess að raunverulega heimsækja 

vefsíðuna eða samfélagsmiðlana. Tilgangur heimsóknarinnar getur snúist um löngun 

neytenda til þess að fræðast nánar um fyrirtækið eða vöru þess. Umbreyting þýðir 

einfaldlega að breyta hugsanlegum viðskiptavinum í núverandi viðskiptavini. Hvort sem 

það gerist í gegnum stafræna miðla eða á annan hefðbundinn hátt. Í lokin snýst þátttaka 

um að þróa langtíma samband við þá sem eru að eiga viðskipti við þig í fyrsta skipti. Það 

er gert til að byggja tryggð viðskiptavina við fyrirtækið (Chaffey, 2022).  

 Það er gjarnan talið að stafrænir miðlar séu fljótlegir, ódýrir og auðveldir í notkun 

en það eru rangar hugmyndir því stafrænum miðlum fylgja ýmsar áskoranir. Þeir geta 

verið töluvert flóknir og krafist sérfræðinga sem annaðhvort starfa á svæðinu eða í 

gegnum umboð aðila sem sérhæfa sig á þessu sviði. Samkeppnin er hörð á þessum 

vettvangi. Samkeppnisaðilar geta jafn auðveldlega breytt sínum aðferðum sem varða 
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markaðssetningu og þarf því fleiri úrræði til þess að fylgjast með starfsemi þeirra. Tæknin 

og markaðsvettvangur breytast ört. Þess vegna þurfa starfsmenn sem sjá um 

markaðsherferðir fyrirtækja, stöðuga þjálfun til þess að vera færir um að sinna vinnu sinni 

til fullnustu. Einnig getur reynst erfitt að ná athygli neytenda. Þegar kemur að kostaðri 

leit, sem er yfirleitt í formi einhversskonar vefborða, er til ákveðið fyrirbæri sem lýsir sér 

þannig að neytendur eru blindir á slíkar auglýsingar. Það þýðir að þeir hunsa með öllu 

auglýsingar sem þeir sjá á netinu (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2016). Þetta eru aðeins dæmi 

um það sem getur reynst krefjandi verkefni fyrir fyrirtæki þegar kemur að stafrænum 

markaðssamskiptum en áskoranir geta verið ýmsar og vert að hafa þær í huga.  Hér á eftir 

verður farið yfir nokkrar af helstu tegundum stafrænna fjölmiðlarása. 

2.1.3.1 Leitarvélar 

Góð leið fyrir fyrirtæki að nýta sér stafræna markaðssetningu er í gegnum leitarvélar. Þó 

samfélagsmiðlanotkun sé á hraðri uppleið og notkun leitarvéla standi í stað eða jafnvel á 

niðurleið, þá eru þær samt sem áður mikilvægur hluti af markaðssetningu á netinu. Ef að 

fyrirtæki vilja vera sýnileg sínum markhópi á nákvæmlega því augnabliki sem 

markhópurinn leitast eftir því að kaupa vörur þeirra eða þjónustu, þar eru leitarvélarnar 

æðri öllum öðrum miðlum. Vefsíða fyrirtækja er vettvangur til að eiga samskipti við 

neytendur og eiga viðskipti við þá. Möguleikarnir eru endalausir. En til þess að átta sig á 

þessum möguleikum er mikilvægt að hugsanlegir og núverandi viðskiptavinir geti fundið 

þig. Þrátt fyrir mikla notkun stafrænna miðla og endalausra samskipta manna á milli er 

mikill meirihluti fólks sem nýtir sér leitarvélar með því að stimpla inn einföld orð eða 

setningar í þá leitarvél sem það notar mest. Líkurnar á að hugsanlegir viðskiptavinir lendi 

á vefsíðu ákveðins fyrirtækis fyrir algjörlega tilviljun eru hverfandi. Það þýðir að þeim eru 

veittar upplýsingar varðandi efnið einhversstaðar frá. Þær upplýsingar gætu t.d. komið 

frá umtali, auglýsingum eða, sem þykir líklegast, með því að ýta á hlekk í leitarvél (Ryan, 

2014). 

 Ástæða þess að leitarvélar þykja mikilvægur þáttur í stafrænni markaðssetningu, 

er einfaldlega sú að þessi aðferð gefur fyrirtækjum tækifæri á að vera sýnilegri sínum 

markhópi. Leitarvélar gefa þeim tækifæri á að koma sér ofar á samkeppnislistann. Þetta 

er talin ein besta leiðin til að ná beint til markhópsins sem miðað er við. Heimurinn á bak 

við leitarvélar gæti virkað óyfirstíganlegur fyrir þá sem þekkja lítið til tækninnar en þegar 
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kemur að niðurstöðum leitarvéla spilar hönnun vefsíðunar lykilþátt. Það er mikilvægt að 

útlit vefsíðunnar sé aðlaðandi fyrir hugsanlega viðskiptavini en til þess að þeir geti fundið 

síðuna er mikilvægt að vanda efnið, leitarorðin og hlekkina sem þar koma fram (Ryan, 

2014). 

 Samfélagsmiðlar teljast nú sem ný tegund leitarvéla. Þeir munu þó ekki taka við af 

upprunalegum leitarvélum en samvinna þessara tveggja getur skilað góðum árangri. 

Leitarniðurstöður ýmissa leitarvéla sýna nú færslur frá samfélagsmiðlum sem gefur 

fyrirtækjum enn fleiri tækifæri á að vera sýnileg sínum markhópi (Ryan, 2015). 

2.1.3.2 Greitt-per-smell 

Kostuð leit (e. paid search) þykir stundum vænlegur kostur sem tengist gjarnan 

leitarvélum og þykir líkjast hefðbundnum auglýsingum. Þegar hugsanlegir viðskiptavinir 

nota leitarvélar geta birst viðeigandi textaauglýsingar með hlekk á vefsíðu fyrirtækis þess 

efnis sem leitað er að. Það virkar þannig að fyrirtæki greiða aðeins fyrir auglýsinguna ef 

smellt er á hlekkinn (e. pay-per-click). Og í hvert skipti sem smellt er á hlekkinn er ákveðið 

gjald tekið fyrir (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2016).  

 Til þess að ná árangri með „greitt-per-smell“ (e. pay-per-click), þurfa fyrirtæki að 

hafa getu til að sannfæra neytendur um að grípa til aðgerða með vel völdu orðalagi. Sú 

geta að ná slíku fram þyki mun mikilvægari en öll flókin tækni sem gjarnan liggur á bak við 

leitarvélar og virkni þeirra. Þessi aðferð er mikil áskorun fyrir fyrirtæki sérstaklega þar sem 

um ræðir notkun fárra orða. Hér er samkeppnin einnig gríðarleg og því enn stærra 

verkefni að aðgreina sig frá þeim og ná athygli hugsanlegra viðskiptavina. Allir þættir 

„greitt-per-smell“ herferðar þurfa að vera samverkandi. Líkja má slíkri herferð við bílavél 

þar sem allir hlutir vélarinnar þurfa að vinna saman til þess að koma ökumanni frá 

byrjunarreit að endastað á skilvirkan hátt. Ef einhver hlutur virkar ekki mun vélin líklega 

ganga illa eða jafnvel ekki neitt (Szetela og Kerschbaum, 2010).  

 Það eru ýmsir eiginleikar „greitt-per-smell“ sem gagnast fyrirtækjum. Það er lítil 

áhætta, kostnaðarlega séð, þar sem gjald er aðeins tekið fyrir smelli á hlekki sem leiðbeina 

fólki inn á vefsíðu fyrirtækisins. Auglýsingar af þessu tagi eru gríðarlega markvissar. Þær 

eru aðeins sýnilegar þeim einstaklingum sem nú þegar hafa stimplað inn leitarorð í 

leitarvél sem tengist efninu á einhvern hátt. Með öðrum orðum þær ná beint til 

markhópsins sem miðað er á. Niðurstöður eru heldur fyrirsjáanlegar og tæknilega séð er 
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þetta viðráðanlegra en leitarvélar. Árangur næst á stuttum tíma, vanalega á nokkrum 

dögum, miðað við árangur leitarvéla sem getur tekið vikur eða mánuði. Ef fyrirtæki þurfa 

að koma sér á framfæri eða vekja athygli á stórum herferðum getur þetta verið gagnleg 

leið að fara. Þetta bætir vörumerkjavitund þótt neytendur smelli ekki endilega á 

auglýsinguna (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2016). 

2.1.3.3 Tölvupóstur 

Tölvupóstur er einn af öflugustu miðlunum í heimi stafrænnar markaðssetningar en er, 

þó oft á tíðum, mjög misskilinn og vanmetinn. Nánast öll fyrirtæki og neytendur nýta sér 

þennan miðil hvort sem það er í þeim tilgangi að senda eða taka á móti efni og tilboðum. 

Markaðssetning í formi tölvupósta er einstakur vettvangur samskipta og þótt mörg 

fyrirtæki nýti sér hann, þá eru fáir sem gera það á réttan máta. Tölvupóstur kom sterkur 

til leiks, seint á sl. öld, og er enn í dag miðill sem telst gríðarlega mikilvægur fyrir hvern 

þann sem notar internetið á einhvern hátt. Það hafa verið efasemdir á lofti er varða 

markaðssetningu með tölvupósti því slíkum tölvupóstum fylgja gjarnan heilu haugarnir af 

ruslpósti sem fólk almennt kærir sig ekki um. Engu að síður heldur það áfram að vera eitt 

öflugasta verkfærið fyrir einstaklingssamskipti og til þess að byggja sterk sambönd við 

viðskiptavini. Eins og Peppers & Rogers Group segja að þá er tölvupóstur fljótasti, 

sveigjanlegasti, hagkvæmasti og persónulegasti samskiptamiðillinn í heiminum í dag 

(Jenkins, 2009). 

 Kostir þess að nota tölvupóst í markaðssetningarskyni eru margir. Hagnaður er 

töluvert meiri með slíkri aðferð, miðað við aðrar mögulegar stafrænar aðferðir. Einnig 

þarf kostnaðurinn, við að byggja upp skilvirka markaðssetningu í gegnum tölvupósta, ekki 

að vera mikill. Það er t.d. mögulegt byrja hægt og rólega með einföldum fréttabréfum, 

sem dæmi, og byggja þannig upp áhrifaríka markaðssetningu. Möguleikinn að ná til sem 

flestra neytenda er líka gríðarlega mikill í gegnum tölvupósta þar sem lang flestir, ef ekki 

allir, nota þá. Og þar sem kostnaður er lítill og fjöldi tölvupóstsnotenda mikill þá getur 

hver sem er nýtt sér slíkar leiðir. Hvort sem það eru lítil fyrirtæki eða stór. Tölvupóstur 

þykir líka góð leið til að koma á fót vörumerkjatryggð. Skilaboðin sem fara á milli fyrirtækja 

og neytenda þurfa að vera úthugsuð. Það þarf að vanda til verka og hafa skilaboðin 

áhugaverð og sniðin að þörfum neytandans sem er á hinum enda skjásins, þ.e. 

viðskiptavininn. Auðvelt er að mæla árangur tölvupóstsnotkunar. Hægt er að mæla 
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árangur markaðssetninga í auglýsingum og nota þær upplýsingar til að breyta um stefnu 

eða gera úrbætur. Ókostir við hinar hefðbundnu auglýsingaleiðir, t.d. í dagblöðum, er að 

þær eru ekki mælanlegar á þennan hátt. Líkt og með leitarvélar er auðvelt að miða á 

réttan markhóp. Skilaboðin geta verið sérsníðuð fyrir ákveðinn hóp neytenda þar sem þú 

býðst til að veita þeim efni og tilboð sem passa við þeirra líferni og áhugamál. Svona mætti 

lengi telja en listinn er ekki tæmandi af þeim kostum sem fylgja markaðssetningu í 

gegnum tölvupóst (Jenkins, 2009). 

2.1.3.4 Almannatengsl 

Almannatengsl eru notuð í þeim tilgangi að viðhalda ímynd fyrirtækis eða vöru í gegnum 

stofnanir eða þekkta einstaklinga. Þetta er gjarnan gert til þess að bæta árangur margra 

annarra markaðssamskipta eins og leitarvéla eða samfélagasmiðla. Með tilkomu 

stafrænna miðla hefur slík markaðssetning að miklu leyti falið í sér notkun einhversskonar 

áhrifavalda eða einstaklinga með skoðanir sem hafa mikið vægi meðal almennings. 

Tilgangur þeirra er því að ná til og hafa áhrif á hugsanlega viðskiptavini. Aðal markmið 

almannatengsla er að hámarka jákvæða ímynd fyrirtækis og vörumerki þess í gegnum 

þriðja aðila sem er líklegur til að ná til rétta markhópsins (Chaffey og Ellis-Chadwick, 

2016). 

 Aðal munurinn á almannatengslum nú og áður er meðal annars sá að nú er 

erfiðara að hafa stjórn á umræðunni. Fyrirtæki geta komið til umræðu á hinum ýmsum 

rásum sem internetið býður upp á og litlir möguleikar fyrir fyrirtæki að halda utan um 

slíkt. Hinsvegar eru fleiri tækifæri til þess að efla fyrirtækið og ímynd þess. Nú hafa 

fyrirtæki endalausa möguleika til þess að búa til sitt eigið efni og dreifa á netinu, á þann 

hátt sem þau vilja. Í dag eru miklar kröfur settar fram af viðskiptavinum um að fá fljót svör 

frá fyrirtækjum sem líklega var ekki gert áður. Því er nauðsynlegt að fyrirtækin séu 

meðvituð um það því hæg svörun getur fljótt leitt til neikvæðrar umfjöllunar í hinum 

stafræna heimi. Kostirnir sem fylgja almannatengslum eru margvíslegir en aðal kosturinn 

er líklega trúverðugleikinn. Að heyra skoðun þess sem er ekki starfsmaður eða á einhvern 

hátt tengdur fyrirtækinu, er talið áreiðanlegra og hjálpar til við að byggja traust gagnvart 

fyrirtækinu (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2016). 
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Samfélagsmiðlar eru einnig gríðarlega mikilvægir þegar kemur að 

markaðssamskiptum. Farið verður nánar út í helstu samfélagsmiðla í heiminum í dag og 

notkun þeirra hér á eftir. 

2.2 Hefðbundin og/eða stafræn markaðssetning 

Við lifum á tíma tækninnar þar sem notkun internetsins hefur aukist til muna í gegnum 

árin og hefur því myndast umræða um hvort stafræn markaðssetning sé að taka yfir 

hefðbundna markaðssetningu. Sumir telja að stafræn markaðssetning sé tekin fram yfir 

þá hefðbundnu á meðan aðrir telja þá hefðbundnu ennþá mikilvæga og að samspil 

þessara tveggja sé mikilvægt. Þessi aukna notkun stafrænna miðla virðist vera mest hjá 

ungu fólki með tilkomu snjallsíma og spjaldtölva. Á meðan eldra fólk virðist enn vera 

líklegra til að nota hefðbundna miðla, eins og sjónvarp eða útvarp, og eru því sjálfkrafa 

neytendur hefðbundinnar markaðssetningar. Þess vegna er samspil beggja tegunda 

mikilvæg ef markmiðið með markaðssetningunni er að ná til sem flestra (Todor, 2016).  

 Samkvæmt Taherdoorst og Jalaliyoon (2014) hafa hin fjögur P, sem talað var um 

hér að ofan, verið talin lykilatriði þegar kemur að markaðsáætlun fyrirtækja. Aukin notkun 

stafrænna miðla er gjarnan séð sem fimmta P-ið í því samhengi (e. People) og passar því 

vel inn í þennan hefðbundna ramma markaðssetningar. 

2.2.1 Ávinningur stafrænnar markaðssetningar 

Það er verulegur munur á stafrænum markaðssamskiptum og þeim hefðbundnu þar sem 

stafrænir miðlar hafa virkjað nýjar leiðir til samskipta og miðlunar á upplýsingum. 

Ávinningurinn sem hlýst af notkun stafrænnar markaðssetningar, samanborið við 

hefðbundna markaðssetningu, er margþættur. Gagnvirk samskipti er eitt af því sem 

einkennir stafræna markaðssetningu og hefur verið talað um hér að ofan. Það sem 

hefðbundin markaðssetning gerir er að fyrirtækið ýtir upplýsingum (e. push media) að 

viðskiptavininum og litlir möguleikar eru fyrir hann að bregðast við um leið, t.d. sjónvarps- 

og dagblaðaauglýsingar. Á meðan stafræn markaðssetning býður frekar upp á að 

viðskiptavinur sækist eftir upplýsingum (e. pull media) og geti hafi samband að fyrra 

bragði, t.d. í gegnum samfélagsmiðla. Í því tilfelli koma leitarvélar sterkar inn. Stafrænir 

miðlar bjóða einnig upp á ódýrar leiðir fyrir upplýsingaöflun í formi markaðsrannsókna. 

Markaðsrannsóknir geta lýst reynslu og upplifun neytenda á vörum eða þjónustu og 
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ávinningur af slíkum upplýsingum því mikill og gagnlegur fyrir fyrirtæki. Einstaklingsmiðuð 

markaðssamskipti er einnig mikilvægur eiginleiki stafrænnar markaðssetningar. 

Hefðbundin miðlun á það til að ávarpa stóran hóp fólks á meðan stafræn miðlun býður 

upp á persónuleg samskipti milli fyrirtækja og viðskiptavina þeirra. Sá kostur að komast 

inn á alþjóðamarkað er einnig ávinningur stafrænnar markaðssetningar en ólíklegt er að 

ná þeim árangri með hefðbundnum leiðum. Vefsíður bjóða upp á möguleikann að selja 

vörur eða þjónustu í öðrum löndum án þess að vera með útibú á þeim svæðum. Áhyggjur 

af staðsetningu verslunar heyra því sögunni til þar sem líkurnar á að ná til neytenda í 

nánasta umhverfi og alla leið út í heim hafa stóraukist með tilkomu stafrænnar miðlunar 

(Chaffey og Ellis-Chadwick, 2016). 
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3 Samfélagsmiðlar 

Það er mikill misskilningur að samfélagsmiðlar séu nýir af nálinni en rafræn samskipti hafa 

fylgt okkur frá byrjun internetsins. Það sem hefur breyst með tímanum er að nú eru 

samskiptin auðveld og þægileg öllum miðað við áður fyrr þegar aðeins þeir tæknivæddu 

gátu átt samskipti sín á milli með eigin leiðum (Ryan 2014). 

 Samfélagsmiðlar snúast ekki aðeins um samskipti milli einstaklinga nú til dags 

heldur einnig um að búa til efni og deila því með fólki. Fyrirtæki geta nýtt sér þessa leið í 

markaðssetningu og með því skapað sér sterkt samkeppnisforskot. Ávinningur fyrirtækja 

af notkun samfélagsmiðla í markaðssetningarskyni getur t.d. verið sterkara samband við 

starfsfólk og viðskiptavini, nýjir sölumöguleikar, aukin sýnileiki vörumerkis og svo mætti 

lengi telja. Með þessum hætti geta fyrirtæki myndað persónuleg tengsl við viðskiptavini 

og opnað á tvíhliða samskipti í stað einhliða skilaboða (Athygli, e.d.). 

 Í dag er notkun samfélagsmiðla mikilvægur þáttur í markaðssetningu almennt, það 

mikilvægur að séu fyrirtæki ekki með stefnu hvað varðar markaðssetningu á 

samfélagsmiðlum getur það haft víðtæk áhrif á framtíð rekstursins (Ryan, 2015).  

3.1 Notkun samfélagsmiðla 

Þeir samfélagsmiðlar sem eru mest notaðir í heiminum í dag eru Facebook, YouTube, 

WhatsApp, Instagram, WeChat og TikTok (Statista, 2022). 

Tafla 1. Fjöldi notenda ákveðinna samfélagsmiðla 

Samfélagsmiðill Fjöldi notenda (í milljónum) 

Facebook 2.919 

YouTube 2.562 

WhatsApp 2.000 

Instagram 1.478 

WeChat 1.263 

TikTok 1.000 

Heimild: Statista (2022) 
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Eins og sjá má á mynd 1 er gríðarlegur fjöldi fólks í heiminum sem notar internetið 

eða 4,66 milljarðir. Að sama skapi má sjá að 4,2 milljarðir manna nota samfélagsmiðla 

(Johnson, 2021). Samfélagsmiðlanotkun hér á landi er einnig mikil en talið er að 96% 

íslendinga noti samfélagsmiðla daglega (96% íslendinga nota samfélagsmiðla daglega, 

2018). Fyrirtæki á Íslandi hafa í auknum mæli byrjað að nota samfélagsmiðla og var 

notkun þeirra á slíkum miðlum algengust hér á landi miðað við önnur Evrópulönd árið 

2017, samkvæmt skýrslu Hagstofunnar (2018). Þá voru 79% fyrirtækja á Íslandi sem 

notuðu samfélagsmiðla sem voru flokkaðir eftir tegund miðils, t.d. samskiptasíður, 

vefsíður til að deila margmiðlunarefni og fleira.  

Mynd 1. Alþjóðleg internet- og samfélagsmiðlanotkun 

 

Heimild: Johnson (2021) 

3.2 Helstu samfélagsmiðlar 

Eins og nefnt var hér að ofan eru Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, WeChat og 

Tik Tok þeir samfélagsmiðlar sem eru mest notaðir í heiminum í dag. Samkvæmt 

alþjóðlegri könnun á vegum Statista (2021) eru hins vegar Facebook, Instagram, LinkedIn, 

YouTube, Twitter, Tik Tok og Snapchat mest notuðu samfélagsmiðlarnir í 

markaðssetningarskyni. 
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3.2.1 Facebook 

Facebook var stofnað af Mark Zuckerberg, þann 4. febrúar árið 2004, sem þá var aðeins 

19 ára gamall og í námi við Harvard háskólann (Carlson, 2010).   

 Mark vildi hjálpa samnemendum sínum í Harvard með því að búa til vettvang fyrir 

þá til að deila upplýsingum um hvort annað og skólann og var það megintilgangur 

Facebook til að byrja með. Þegar síðan var stofnuð vildi hann m.a. auðvelda nemendum 

að finna hvort annað og sjá hverjir væru með þeim í tímum. Facebook varð fljótt mjög 

vinsælt meðal nemenda sem fóru síðar að senda vinabeiðnir á sína eigin vini utan skólans 

sem í framhaldinu leiddi af sér miklar vinsældir miðilsins um allan heim. En fyrst um sinn 

var miðillinn aðeins ætlaður nemendum í Harvard. Þeir gátu skráð sig inn með 

tölvupóstfangi skólans, hannað sína eigin síðu þar sem kæmi fram mynd af þeim, 

hjúskaparstaða, heimili, áhugamál, tímar innan skólans og jafnvel símanúmer. Seinna 

meir opnaði Facebook aðgang fyrir aðra háskóla í Bandaríkjunum með sama markmið og 

tilgang í huga fyrir nemendur þar. Á endanum varð sprenging í vinsældum miðilsins og í 

dag getur hver sem er skráð sig á Facebook (Kirkpatrick, 2010). 

 Í dag er Facebook stærsti samfélagsmiðillinn í heiminum með um 2,9 milljarðir 

virkra notenda mánaðarlega eins og sjá má á töflu 1 (Statista, 2022). Eins og sjá má á 

mynd 2, var könnun gerð á vegum Gallup (2021) sem sýnir að 91% Íslendinga noti 

Facebook og undirstrikar það verulega vinsældir miðlsins. 

Mynd 2. Samfélagsmiðlamæling Gallup 

 

Heimild: Gallup (2021) 
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3.2.2 Instagram 

Instagram var stofnað af Kevin Systrom árið 2010. Miðillinn var hannaður í þeim tilgangi 

að deila myndum og myndböndum (Blystone, 2020).  

 Instagram varð fljótt mjög vinsæll miðill en hann hefur í dag um 1,5 milljarð virkra 

notenda í hverjum mánuði eins og sjá má á töflu 1 (Statista, 2022). Samkvæmt Gallup 

(2021) hefur Instagram notkun Íslendinga aukist síðustu ár og mældist hún 65% í könnun 

sem gerð var á þeirra vegum, í september 2021. Könnunin sýndi einnig að ungt fólk, 18-

34 ára, hefur verið í stærri hluta notenda miðilsins en hjá notendum sem eldri eru, 45-54 

ára, hefur notkun aukist gífurlega. 

 Instagram býður notendum sínum upp á að stofna sína síðu þar sem hægt er að 

deila myndum á bæði síðunni og í svokallað „Instagram Story“ en þar sést myndin aðeins 

í sólarhring. Einnig er hægt að deila myndböndum á síðunni sjálfri og í „Instagram Story“. 

Miðillinn snýst um að fylgja öðrum og fá fylgjendur. Instagram hvetur notendur sína til að 

tengjast öðru fólki og búa til skemmtilegt og áhrifaríkt efni öðrum til skemmtunar. Þeir 

hvetja einnig fyrirtæki til að leyfa sínu vörumerki að vaxa í gegnum miðilinn (Instagram, 

e.d.).  

3.2.3 Snapchat 

Snapchat var stofnað af Evan Spiegel, Bobby Murphy og Reggie Brown, þann 13. júlí árið 

2011. Fyrst um sinn hét appið Picaboo og náði ekki miklum vinsældum. Þeir unnu hörðum 

höndum við að koma appinu á kortið en lítið virtist ganga, þeir urðu ósammála um 

eignarrétt hvers annars og síðar um haustið sama ár fengu þeir bréf frá öðru fyrirtæki sem 

kallaði sig líka Picaboo og átti réttinn á því nafni. Brown hafði verið látinn fara út af ósætti 

milli þeirra þriggja og því undir Murphy og Spiegel komið að finna nýtt nafn á appið sem 

þeir gerðu og kom þá nafnið Snapchat.  

 Tilgangurinn með appinu er að gera fólki kleift að senda myndir á aðra sem endast 

tímabundið. Stofnendur sögðu það þekkt að fólk deildi gjarnan myndum sem það seinna 

meir sæi eftir að hafa gert og mögulega orðið of seint að eyða. Appið virkar því þannig að 

þú getur tekið mynd, sent á annan einstakling og stillt tíma upp í allt að 10 sekúndur og 

svo hverfur myndin og sést ekki meir. 

 Eftir að Murphy og Spiegel höfðu breytt nafninu fór boltinn að rúlla. Ungt fólk fór 

að taka eftir appinu og í apríl 2012 voru notendur orðnir fleiri en 100.000. Á sama tíma 
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fóru fjárfestar að taka eftir þessari nýjung, í heimi samfélagsmiðla, og eftir það var ekki 

aftur snúið. Murphy og Spiegel höfðu þarna ákveðið að einbeita sér alfarið að appinu og 

árin eftir fóru í það að þróa miðilinn og bæta við ýmsum eiginleikum (Spalding, 2016). 

 Í dag hefur Snapchat 557 milljón virka notendur í hverjum mánuði (Statista, 2022) 

og eins sjá má á mynd 2, voru 65% Íslendinga sem notuðu appið reglulega árið 2021. 

3.2.4 TikTok 

TikTok var stofnað í Kína í september 2016 en hét þá Musical.ly. Síðar meir var nafninu 

breytt í TikTok, þekkt undir nafninu Douyin í Kína og er rekið af tæknifyrirtækinu Byte 

Dance. Þótt það hafi verið stofnað árið 2016 tók það smá tíma fyrir appið að ná miklum 

vinsældum á heimsvísu. Tilgangurinn með appinu er að búa til stutt myndbönd, 15-60 

sekúndur og þú getur valið lög, ýmsa eiginleika og hljóð undir (Jaffar o.fl., 2019). 

 Í dag er TikTok mjög vinsælt útum allan heim og hefur 1 milljarð virkra notenda í 

hverjum mánuði eins og sjá má á töflu 1 (Statista, 2022) og fæst á 75 tungumálum (Jaffar 

o.fl., 2019). Eins og sjá má á mynd 2 voru 17% íslendinga sem notuðu appið reglulega árið 

2021.  

3.2.5 YouTube 

YoutTube var stofnað af Steve Chen, Chad Hurley og Jawed Karim, þann 14. febrúar árið 

2005. Þeir höfðu unnið saman hjá rafræna stórfyrirtækinu PayPal og fengu þá hugmynd 

að vettvangi þar sem fólk gæti deilt myndböndum úr sínu dagsdaglega lífi öðrum til 

skemmtunar. YouTube opnaði formlega 15. desember sama ár og varð fljótt mjög vinsælt. 

Sumarið 2006 var YouTube byrjað að streyma yfir 100 milljón myndböndum á dag og 

vinsældir miðilsins á hraðri uppleið (Hosch, 2022). 

 Í dag er YouTube næst stærsti samfélagsmiðillinn í heiminum með um það bil 2,6 

milljarðir virkra notenda í hverjum mánuði eins og sjá má á töflu 1 (Statista, 2022). 

YouTube er einnig vinsælt hér á landi en eins og sést á mynd 2 voru 72% íslendinga sem 

notuðu miðilinn árið 2021.  

3.3 Áhrif samfélagsmiðla á kauphegðun 

Þar sem samfélagsmiðlar hafa breytt samskiptum meðal manna töluvert hefur 

kauphegðun neytenda einnig breyst í kjölfarið. Í dag geta neytendur auðveldlega farið á 

netið og fundið upplýsingar og reynslu annarra á tilteknum vörum, áður en ákvörðun um 
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kaup er tekin. Þróun tækninnar hefur gert fólki kleift að deila upplýsingum, reynslu og 

skoðunum sínum á mjög skilvirkan hátt í gegnum samfélagsmiðla og geta þannig haft áhrif 

á neytendur um allan heim. Samfélagsmiðlar eru í dag taldir meira traustvekjandi 

heimildir heldur en auglýsingar og ýmis önnur markaðssamskipti. Neytendur virðast í 

auknum mæli taka minna mark á hefðbundnum miðlum eins og sjónvarpi, tímaritum eða 

dagblöðum þegar kemur að kaupákvörðun. Ýmsar ástæður eru fyrir þessu. Neytendur 

taka almennt meira mark á öðrum neytendum með svipaðar skoðanir og áhugamál, það 

er auðveldur aðgangur að miklum fjölda upplýsinga sem hjálpar til við ákvarðanatöku og 

kostnaður lítill sem enginn (Durukan o.fl., 2012). 
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4 Líkamsræktarmarkaðurinn á Íslandi 

Á Íslandi er mikill fjöldi líkamsræktarstöðva en síðustu 30-40 ár hefur orðið mikil bylting 

er það varðar hér á landi. Í kringum árið 1986 voru líkamsræktarstöðvar litlir salir með 

hóptímum og litlum tækjasölum, heilsuræktin var einhæf og með fáum valmöguleikum 

(Pétur Hreinsson, 2018). Í dag er líkamsrækt mjög algeng meðal Íslendinga. Samkvæmt 

könnun sem gerð var á vegum Eurostat, árið 2017, kom í ljós að Íslendingar stunduðu 

meiri líkamsrækt af einhverjum toga en önnur Evrópulönd (Eurostat, 2017). En það hefur 

ekki aðeins orðið bylting í aukinni hreyfingu landsmanna heldur einnig í fjölbreytni 

stöðvanna sjálfra. Fyrir utan þessar klassísku líkamsræktarstöðvar sem innihalda 

lyftingasali og hóptímasali hafa íþróttir á borð við Crossfit og MMA (Mixed Martial Arts) 

vaxið í vinsældum á síðustu árum.  

4.1 Upphaf líkamsræktarstöðva í Reykjavík 

Talið er að kraftlyftingar hafi fyrst verið stundaðar á Íslandi, árin 1955-56, sem 

grunnþjálfun frjálsíþróttamanna. Þeir höfðu þá byrjað að æfa kraftlyftingagreinar með 

lyftingastöngum sem sleggjukastarinn Þórður B. Sigurðsson hafði keypt í Bandaríkjunum. 

Til að byrja með var æft í Íþróttahúsi Háskólans en svo fengu menn húsnæði hjá ýmsum 

íþróttafélögum fyrir æfingar, þ.á m. hjá KR, ÍR og fleirum. Árið 1973 voru flestir farnir að 

æfa í rúmgóðu húsnæði í Brautarholti 22, hvort sem þeir voru frjálsíþróttamenn eða 

lyftingarmenn. Árið 1974 voru menn farnir að flytja sig í Sænska frystihúsið og æfðu þar 

allir til byrjun árs 1976. Eftir það fluttust menn í húsnæði sinna íþróttafélaga. KR-ingar 

fengu gamla þvottalaugahúsið í Laugardal til afnota frá Reykjavíkurborg um vor 1976 með 

því skilyrði að þeir gerðu það upp. Með tímanum varð það eini staðurinn í Reykjavík sem 

hægt var að stunda lyftingar með tækjum. Árið 1984 flutti sú aðstaða í Engihjalla 8 í 

Kópavogi og var sú stöð í eigu KR lyftingadeildar og nokkra félaga hennar. Í kjölfarið fóru 

að rísa líkamsræktarstöðvar víða um landið og þá hættu íþróttafélögin að útvega 

æfingaaðstöður (Ólafur Sigurgeirsson, 2002). 

4.2 Helstu líkamsræktarstöðvar höfuðborgarsvæðisins 

Á heimasíðu Áttavitans www.attavitinn.is er hægt að finna lista yfir nokkrar líkams- og 

heilsuræktarstöðvar í Reykjavík og nágrenni. Má þar t.d. finna World Class, Sporthúsið, 
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Hreyfingu og Reebok Fitness en samkvæmt Viðskiptablaðinu árið 2020 eru þær stöðvar, 

ásamt Crossfit Reykjavík, stærstu líkamsræktarstöðvar Íslands (Alexander Giess, 2020).  

4.2.1 World Class 

Björn Kr. Leifsson og fjölskylda hans stofnuðu líkamsræktarstöðina World Class í júlí árið 

1985. Fyrst um sinn var starfsemin í litlu húsnæði í Skeifunni 3c en þremur áður síðar var 

hún flutt í Skeifuna 19, í nánast tvöfalt stærra húsnæði. Fyrirtækið fluttist svo í eigið 

húsnæði í Fellsmúla árið 1995 sem var þá höfuðstöðvar fyrirtækisins til ársins 2004 þegar 

það flutti að lokum í Laugar að Sundlaugavegi 30a, þar sem þau eru enn þann daginn í 

dag. World Class hefur, síðan þá, reist stöðvar sínar víðsvegar um landið og er það þeirra 

helsti styrkleiki. World Class stöðvarnar eru í dag átján talsins. Fjórtán þeirra eru á 

höfuðborgarsvæðinu og eru þær staðsettar í Árbæ, Breiðholti, Egilshöll, Dalshrauni, 

Háskólanum í Reykjavík, Kringlunni, Laugum, Mosfellsbæ, Seltjarnarnesi, Smáralind, 

Ögurhvarfi, Tjarnarvöllum, Vatnsmýri og World Fit Kringlunni í gamla Morgunblaðshúsinu. 

Fjórar þeirra eru á landsbyggðinni og eru þær staðsettar á Hellu, Selfossi og tvær á 

Akureyri. World Class býður einnig upp á aðgang að átta sundlaugum. Laugar, 

höfuðstöðvar World Class, er stærsta líkamsræktarstöð landsins. Fyrir utan heilsurækt má 

þar finna Betri stofuna með ýmsum gufum og pottum, snyrti- og nuddstofu, matsölustað 

og boostbar (World Class, e.d.). 

4.2.2 Sporthúsið 

Í september árið 2002, opnaði Sporthúsið í Kópavogi formlega þar sem tveimur 

tennishöllum hafði verið breytt og stálgrindarhús byggt á milli þeirra. Upphaflegir 

eigendur ráku starfsemi Sporthússins til ársins 2008 en 1. Janúar, það ár, tóku núverandi 

eigendur við rekstrinum, þeir Þröstur Jón og Ingi Páll Sigurðssynir. Þegar þeir tóku við urðu 

miklar breytingar á starfsemi stöðvarinnar og það sem þeir hafa m.a. annars gert er að 

endurnýja tækjabúnað og búnings- og sturtuaðstöðu, opnað nýja námskeiðasali, opnað 

sjúkraþjálfunarstofu, kírópraktorstofu, verslun, snyrtistofu og margt fleira. Í Sporthúsinu 

starfa nú yfir 160 manns og er markmið þeirra að veita framúrskarandi persónulega 

þjónustu með það að leiðarljósi að viðskiptavinir þeirra nái sínum markmiðum og 

varanlegum árangri (Sporthúsið Kópavogi, e.d.). 
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 Sporthúsið má einnig finna í Reykjanesbæ en sú stöð opnaði formlega þann 15. 

september 2012. Sporthúsið í Reykjanesbæ er í eigu hjónanna Ara Elíassonar og Evu 

Lindar Ómarsdóttur ásamt bræðrunum sem eiga Sporthúsið í Kópavogi (Sporthúsið 

Reykjanesbæ, e.d.). 

4.2.3 Hreyfing 

Hreyfing var stofnuð árið 1998. Ágústa Johnson hafði áður stofnað Eróbikk-Stúdíó árið 

1986 sem svo sameinaðist heilsuræktarstöðinni Mætti undir merkjum Hreyfingar. Árið 

2008 fluttist reksturinn í húsnæði í Glæsibæ og er þar enn þann daginn í dag. Sama ár 

hófst einnig rekstur heilsulindar í samstarfi við Bláa Lónið. Hreyfing leggur áherslu á að 

bjóða upp á framúrskarandi gæði í þjónustu og stöðugar nýjunga. Þau bjóða upp á fjöldan 

allan af námskeiðum sem öll hafa mismunandi áherslur og markmið. Þannig ætti fólk að 

eiga auðvelt með að finna eitthvað sem hentar því. Hreyfing vill einnig aðgreina sig með 

því að leggja áherslu á félagslega upplifun. Átt er við að gestir upplifi líkamsræktarstöðina 

sem þeirra þriðja íverustað, auk heimilis og vinnustaðar. Auk þess að mæta og lyfta 

lóðum, þá er upplagt fyrir viðskiptavini að nýta sér aðstöðuna í heilsulindinni, fara í 

pottana og hitta félagana. Eigendur stöðvarinnar vilja að gestir þeirra upplifi stemningu 

sem bæði er ánægjuleg og notaleg (Pétur Hreinsson, 2018).  

4.2.4 Reebok Fitness 

Reebok Fitness opnaði sína fyrstu stöð 11. nóvember 2011. Þau komu inn með öðruvísi 

áherslur en tíðkuðust á líkamsræktarmarkaðnum. Til dæmis vildu þau gera skráningar í 

og úr áskrift auðveldari fyrir viðskiptavini með því að hafa þær rafrænar. Einnig gerðu þau 

viðskiptavinum sínum kleift að bóka sig í hóptíma fyrirfram á netinu en það er nú til dags 

orðið algengara en ekki hjá líkamsræktarstöðvum. Þegar Reebok Fitness opnaði var þeirra 

hæsta verð lægra en lægsta verð hjá samkeppnisaðilum og hafa þau með því gjörbreytt 

markaðnum. Með þessu hefur verð annarra líkamsræktarstöðva haldist lágt í mörg ár en 

Reebok Fitness er þó enn meðal þeirra sem bjóða hvað lægsta verðið þegar kemur að 

áskrift stöðvanna, það er hægt að sjá með því að bera saman verð ýmissa stöðva (Reebok 

Fitness, e.d.).  
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4.2.5 CrossFit Reykjavík 

Hrönn Svansdóttir og Ívar Ísak Guðjónsson stofnuðu CrossFit Reykjavík í lok ársins 2009 í 

bílskúr í Mosfellsbæ. Það má segja að þau hafi kynnt Ísland fyrir CrossFit íþróttinni en 

síðan þau stofnuðu stöðina varð CrossFit mun þekktara meðal íslendinga og iðkendum 

fjölgaði stöðugt. Þann 4. júlí árið 2010 opnaði CrossFit Reykjavík formlega í Skeifunni 8 og 

höfðu þá Hrönn Svansdóttir og Evert Víglundsson hafið samstarf innan stöðvarinnar. Árið 

2012 bættist svo Annie Mist, heimsmeistari í CrossFit, við eigendahóp stöðvarinnar. 

CrossFit Reykjavík stækkaði ári eftir að hafa opnað í Skeifunni 8 þar sem vinsældir 

íþróttarinnar jukust og um vorið 2013 færði stöðin sig í enn betra húsnæði í Faxafeni 12 

þar sem hún starfar enn þann dag í dag. CrossFit Reykjavík leggur áherslu á að 

viðskiptavinir nái árangri í líkamsrækt og telja þau að með aukinni afkastagetu á öllum 

sviðum almennrar hreysti þá öðlist fólk orkumeira líf og aukin lífsgæði (CrossFit Reykjavík, 

e.d.-a). 

 CrossFit Reykjavík býður upp á Crossfit fyrir krakka. Hjá þeim er verslun og boost 

bar í móttökunni og Spa aðgengilegt úr búningsklefunum sem inniheldur heitan- og 

kaldan pott og infra-rauða saunuklefa. Æfingasalur skiptist í 5 svæði og á staðnum er 

nægur búnaður fyrir alla þá hreyfingu sem á að eiga sér stað hvort sem það eru ólympískar 

lyftingar, hjól, hlaup eða annað (CrossFit Reykjavík, e.d.-b). 
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5 Aðferðafræði 

Þegar kemur að rannsóknum er ýmist notaðar megindlegar eða eigindlegar aðferðir, 

stundum blanda af báðum. Í þessari ritgerð var notast við eigindlega rannsóknaraðferð í 

formi djúpviðtala en slík viðtöl byggja á samtölum við einstaklinga þar sem farið er eftir 

umræðuramma eða frjálsu flæði samskipta (MMR, e.d.). Slík aðferð er notuð til þess að 

fá upplýsingar um upplifun fólks og reynslu. Útkoman fæst með því að skoða hvað sé 

sameiginlegt með frásögnum þessara viðmælenda (Jón Gunnar Bernburg, 2005). 

 Eins og sagt er hér að ofan er markmið eigindlegra rannsókna að öðlast skilning á 

því hvernig fólk upplifir sjálft sig. Fá aukinn skilning á aðstæður og sjónarhorn þeirra og 

undirstrika fjölbreytni mannlífsins. Þessi aðferðafræði beinist að einstaklingnum og 

dregur fram mynd af því vali sem hann stendur frammi fyrir í lífinu (Sigurður Gylfi 

Magnússon og Jón Jónsson, 1997). 

Þegar rannsóknaráætlun var gerð var þessi aðferð valin til þess að fá upplifun þeirra 

sem stjórna markaðsmálum innan líkamsræktarstöðva og heyra hver reynsla þeirra er af 

markaðssetningu síðustu ára með tilkomu samfélagsmiðla. Rannsakandi taldi að slíkar 

frásagnir myndu dýpka skilning á viðfangsefninu og gefa nytsamlegar niðurstöður.  

5.1 Framkvæmd 

Undirbúningur rannsóknar hófst með öflun gagna sem notuð voru til að skrifa fræðilegan 

hluta ritgerðarinnar. Rannsakandi sendi því næst mögulegum viðmælendum tölvupóst 

með viðtalsbeiðni en með henni var rannsóknin kynnt, hver tilgangur og markmið hennar 

væri. Fyrst voru sendar fimm beiðnir og fengust þar aðeins tvö viðtöl. Rannsakandi sendi 

því þrjár beiðnir til viðbótar og bættust þá við tvö viðtöl. Viðtölin voru því fjögur í heildina 

og öll tekin á höfuðborgarsvæðinu. Öðrum tölvupóstum var ýmist ekki svarað eða þekking 

á viðfangsefninu ekki til staðar. Rannsakandi átti samskipti við viðmælendur í gegnum 

tölvupósta þar sem tímasetningar viðtala voru ræddar og sameiginleg ákvörðun tekin um 

þær. Viðtölin fóru fram á skrifstofum þeirra stöðva sem gáfu frá sér viðtal. Það skiptir máli 

að viðmælendur séu í aðstæðum sem þeim líður vel í, þ.e. á vinnustað sínum. 

Rannsakandi fékk í sumum tilfellum leiðsögn um stöðina. Fengið var leyfi til þess að taka 

viðtölin upp og viðmælendur látnir vita að það yrði notað í niðurstöðukafla ritgerðinnar.  
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Fyrir viðtölin var hannaður viðtalsrammi með tíu spurningum sem má sjá í viðauka 

1. Þessi viðtalsrammi var gerður í þeim tilgangi að hafa til hliðsjónar í viðtalinu og var 

markmiðið að skapa frjálsar umræður milli rannsakanda og viðmælenda. Viðtalsramminn 

var hannaður samhliða fræðilegum hluta ritgerðinnar til að hægt væri að tengja saman 

þann hluta við niðurstöður. Spurningar sem viðmælendur fengu voru t.d.: „Hvaða leiðir 

notið þið í markaðssetningu stöðvarinnar?“, „Eru þið virk á samfélagsmiðlum?“ og „Hver 

er helsti kostur þess að nota samfélagsmiðla í markaðssetningu miðað við aðrar 

aðferðir?“. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 4. apríl - 22. apríl 2022 og voru á bilinu 18 - 35 

mínútur að lengd.  

5.2 Viðmælendur 

Þýði þessarar rannsóknar voru starfsmenn innan líkamsræktarstöðva sem höfðu 

einhversskonar reynslu eða sérfræðiþekkingu á markaðssetningu slíkra stöðva. 

Rannsakandi leitaði eftir mögulegum viðmælendum sem féllu undir þennan hatt og þótti 

æskilegt að þeir einstaklingar hefðu reynslu til einhverra ára. Þannig væri hægt að skoða 

hugsanlega breytingu á markaðssetningu með notkun samfélagsmiðla, sem hefur aukist 

gífurlega síðustu ár. Rannsakandi leitaðist einnig eftir því að viðmælendur kæmu frá 

mismunandi líkamsræktarstöðvum, þ.e. stöðvum sem höfðu mismunandi áherslur á 

hreyfingu. Með því væri hægt að fá ítarlegri heildarsýn á markaðssetningu 

líkamsræktarstöðva.  

Þegar viðmælendur voru valdir var unnið með hentugleikaúrtak sem snýst um val 

rannsakanda á úrtaki úr þýðinu. Þetta úrtak þykir hentugt í eigindlegum rannsóknum því 

hér getur rannsakandi metið hvaða stök í úrtakinu teljast hentugir þátttakendur í 

rannsókninni. Við gerð þessarar rannsóknar mat rannsakandi sem svo að markaðsstjórar 

á höfuðborgarsvæðinu væru æskilegt úrtak úr þýðinu og var því haft samband við slíka. Í 

einu tilfelli var rannsakanda leiðbeint á annan stjórnanda innan stöðvarinnar sem þótti 

þekkja betur til og í öðru tilfelli var enginn starfandi markaðsstjóri innan stöðvarinnar. 

Kostir við þetta úrtak er að kostnaður er lítill sem enginn, þetta þykir fljótlegt og þægilegt. 

Hins vegar getur rannsakandi ekki vitað hvort þetta úrtak endurspegli þýðið (Flick, 2015).  

 Starfsheiti viðmælenda voru misjöfn en þeir áttu það allir sameiginlegt að hafa 

reynslu eða sérfræðiþekkingu á sviði markaðssetningar sinnar stöðvar. Viðmælendur voru 

gerðir nafnlausir til þess að virða friðhelgi þeirra einkalífs með bestu getu. Einn 
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viðmælandi vitnaði í annan starfsmann sem var gefið dulnefni. Aldur viðmælenda var á 

bilinu 29 - 58 ára. Viðmælendum var raðað upp með bókstöfum í þeirri röð sem viðtölin 

voru tekin. Tafla 2 sýnir endanlega uppsetningu viðmælenda. 

Tafla 2. Viðmælendur og starfsheiti þeirra 

Viðmælendur Starfsheiti 

Viðmælandi A Framkvæmdastjóri 

Viðmælandi B Verkefnastjóri 

Viðmælandi C Markaðsstjóri 

Viðmælandi D Eigandi 

5.3 Greining gagna 

Viðtölin voru tekin upp og vistuð í síma rannsakanda en áður var fengið leyfi viðmælenda 

fyrir því. Eftir að viðtölin höfðu öll verið tekin upp voru þau síðan afrituð orðrétt í eitt skjal 

svo auðvelt væri að lesa í gegnum þau. Í framhaldinu hófst kóðun viðtala. Kóðun viðtala 

snýst um að flokka gögnin sem eru til rannsóknar og gefa flokkunum viðeigandi heiti, eins 

og sjá má í niðurstöðukafla ritgerðarinnar. Heiti flokkana lýsa ákveðnu þema og gefa til 

kynna hvert innihaldið er (Charmaz, 2006).
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6 Niðurstöður 

Hér verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar en þær lýsa upplifun og reynslu 

viðmælenda á þeirra starfsvettvangi og endurspegla því ekki þýðið. Þegar viðtölin voru 

greind mátti finna ýmsa sameiginlega þætti í frásögnum viðmælenda og út frá því fundin 

þemu. Þemagreiningin skiptist í fjögur viðfangsefni í samræmi við fræðilegan hluta 

rannsóknarinnar. Þau eru kostir stafrænnar markaðssetningar, hefðbundin eða stafræn 

markaðssetning, samfélagsmiðlar og áhrif samfélagsmiðla. 

6.1 Kostir stafrænnar markaðssetningar 

Þegar kom að því að ræða kosti stafrænnar markaðssetningar voru allir viðmælendur 

sammála því að möguleikinn að ná til margra stæði þar upp úr. Eins og viðmælandi A segir 

þá er ætlunin með stafrænni markaðssetningu að ná til fólks í gegnum síma og  

viðmælandi C segir að þetta fara beint í æð neytenda. Viðmælendur voru einnig sammála 

um að kostnaður er ekki eins mikill og þau telja sig fá meira fyrir peninginn með 

stafrænum markaðssetningum. Viðmælandi A nefnir þó að þótt kostnaður sé lægri sé ekki 

þar með sagt að markaðssetningin sé auðveldari. Hann segir að „það eru bara svo margir 

aðrir sem að nota þetta og þú ert náttúrulega bara í samkeppni við það“. Viðmælandi A 

og B voru sammála því að þessu fylgir mikið áreiti og að það sé krefjandi verkefni að fanga 

athygli fólks. Viðmælandi C nefnir einnig að þótt möguleikinn að ná til margra sé vissulega 

til staðar geti verið erfiðara að ná til nýrra viðskiptavina sem eru ekki fylgjendur miðlum 

stöðvarinnar. Sami viðmælandi segir að markmiðið sé þá frekar að auka þjónustu við 

núverandi viðskiptavini og aðlagast þörfum þeirra. 

 Viðmælandi B segir að með stafrænum miðlum fylgi sá ávinningur að vera lifandi 

og sýnilegur. Hann segir: 

Hvað maður er lifandi, maður getur verið að sýna í rauntíma hvað er að 
gerast núna þú veist þetta er að gerast núna. Og þú veist án þess að 
þetta sé svona auglýsing þá er maður að auglýsa mikið með því að sjá 
hvað er að gera núna sem að nær þá til margra væntanlega. Við erum 
líka að halda mót og fólk sér það eða nýtt námskeið að byrja og þú veist 
hérna sýna bara svona andann í klúbbnum. Það er alltaf svona stór 
ávinningur að sýna þú veist hvað við erum að gera það sést ekkert 
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endilega á einhverjum auglýsingaplaggati út í bæ eða í 
sjónvarpsauglýsingu. 

 

Viðmælandi D tekur undir þetta og segir það mikinn kost að geta verið lifandi og að 

hugsanlegir viðskiptavinir sjái að þarna æfi venjulegt fólk eins og það sjálft. Hann segir 

„það virkar ekki alltaf að vera bara með einhverjar ofurhetjur í auglýsingu“ og meinar að 

þessi eiginleiki að vera lifandi laði frekar að viðskiptavini heldur en uppstilltar myndir eða 

myndbönd. Að geta sýnt í rauntíma frá æfingum, hvernig þær virka og hvernig þær fara 

fram skili sér frekar til neytenda en leiknar auglýsingar. 

 Viðmælandi D talar um mikilvægi þess að eiga persónuleg samskipti við 

viðskiptavini og að það selji betur. Hann segir að með stafrænum miðlum séu miklir 

möguleikar að auglýsa í gegnum viðskiptavini án þess að nokkur kostnaður liggi þar á bak 

við. Það þýðir að ánægðir viðskiptavinir deila gjarnan reynslu sinni af stöðinni sem skili sér 

til hugsanlegra viðskiptavina. Þetta sé mikill kostur stafrænnar markaðssetningar. Hann 

telur slíka auglýsingu virka betur en notkun áhrifavalda. Viðmælandi C nefnir líka að 

notkun áhrifavalda hafi minnkað en það hefur talist vænlegt til árangurs í hinum stafræna 

heimi hingað til. 

 Viðmælandi B talar líka um það hvernig ávinningur stafrænnar markaðssetningar 

sé sölulega séð fyrir stöðina. Hann segir að neytendur séu mun líklegri og fljótari að taka 

ákvörðun um að kaupa vöru eða þjónustu þegar þeir verða varir við keyptar auglýsingar 

miðað við „auglýsingar út í bæ“. Hann segir þetta aðeins vera nokkrir smellir og þá séu 

hugsanlegir viðskiptavinir orðnir að raunverulegum viðskiptavinum, búnir að gerast 

meðlimir eða kaupa námskeið, sem dæmi um auðveldan og fljótlegan hátt. 

6.2 Hefðbundin og/eða stafræn markaðssetning 

Viðmælendur A, B og C voru allir á sama máli er varðar notkun hefðbundinnar 

markaðssetningar. Þau nefndu öll að útilokun á slíkri markaðssetningu hafi aldrei komið 

til greina og að hún sé mikilvæg til þess að minna á vörumerkið. Þeir nefna að aðal 

einbeitingin sé á stafrænni markaðssetningu en það þyki gott að grípa í hefðbundnar leiðir 

til þess að auka vörumerkjavitund. Allir þrír viðmælendur nefndu að með stærri 

herðferðum væri meiri ávinningur í hefðbundnum miðlum. Stærri herferðir séu gjarnan á 

haustin og í byrjun árs og að þá er kjörin tími til að grípa til stærri auglýsinga. Viðmælandi 

A og C tala m.a. um auglýsingar í útvarpi á meðan viðmælandi B talar um auglýsingar á 
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strætóskýlum. Viðmælandi A telur að dagblöð séu „alveg á síðasta snúningi“ og 

viðmælandi C tekur undir það. Þeir telja þó minni blöð eins og hverfisblöð eða blöð innan 

menntaskóla geti virkað vel til að ná til síns markhóps. Viðmælandi A segir hverfisblöðin 

vera sér á báti og að margir séu líklegri til að fletta hverfisblaðinu en Fréttablaðinu sem 

dæmi. Því geti falist mikill ávinningur í auglýsingum hverfisblaða þegar markmiðið er að 

ná til hugsanlegra viðskiptavina í nærumhverfi. Viðmælandi C segir þau gjarnan kaupa 

auglýsingar í blöðum innan menntaskóla og að það sé góð leið til að fá ungt fólk inn. 

Þannig geti þau skapað ákveðna vörumerkjaímynd tiltölulega snemma hjá fólki þannig að 

þeirra stöð sé það fyrsta sem kemur upp í hugann þegar hugsað er um líkamsrækt.

 Viðmælandi D var ekki samstíga hinum viðmælendum þegar kom að 

hefðbundnum miðlum. Hann segir stöðina nánast eingöngu nota stafræna 

markaðssetningu. Hann telur kostnaðinn við hefðbundnar leiðir, eins og auglýsingar í 

blöðum, oft frekar mikinn og það sé erfitt að meta hvort slíkar auglýsingar skili árangri. 

Honum finnst það ekki þess virði að eyða miklum upphæðum í hefðbundnar auglýsingar 

þegar óvíst er hvort það nái til hugsanlegra viðskiptavina. Sjálfur skoðar hann ekki 

Fréttablaðið, sem dæmi, og metur að miklu leyti vænlegan árangur út frá persónulegri 

upplifun sinni og annarra eigenda stöðvarinnar. Hann nefnir þó að ef „það þyrfti ekki að 

halda utan um budduna“ væru meiri líkur á að stöðin myndi t.d. nýta sér auglýsingar í 

útvarpi og auglýsingar sem prýða gjarnan byggingar og eru sýnilegar mörgum. Þau eru 

ekki þeirrar skoðunar eins og er og láti það því duga að nota eingöngu stafræna 

markaðssetningu. 

 Annað sem þótti spila inn í samspil hefðbundinnar- og stafrænnar 

markaðssetningar var kynslóðamunur. Viðmælandi D taldi vissulega líklegra að þeir sem 

eldri eru lesi dagblöð og gæti það því virkað vel til að ná til þessa aldurshóps. Viðmælandi 

C var á sama máli hvað það varðar. Viðmælandi C, sem er ungur að aldri, nefndi að eldri 

starfsmaður innan stöðvarinnar hafi stungið upp á að kaupa heilsíðu í dagblaði fyrir 

ákveðna herferð sem þau stefndu í. Viðmælandi C átti greinilega erfitt með þá 

athugasemd og í kjölfarið velti hann því fyrir sér hvort einhver skoði slík blöð í dag. Með 

þessu dæmi vildi viðmælandi C sýna fram á skýran kynslóðamun. Viðmælandi C talar þó 

líka um að með stafrænum miðlum fylgi ekki eingöngu kostir, líka gallar og að það komi 

sérstaklega eldri kynslóðinni við. Hann segir: 
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Síðan er líka alveg, þetta eru svona kostir og gallar. Eins og Anna sagði 
„herðu maður getur hvergi fundið hérna opnunartímana á sumardaginn 
fyrsta“ og ég alveg „jú ég póstaði því í síðustu viku“. Þá bara vissi hún 
ekki þú veist hvar hún ætti að leita. Þannig þetta eru líka kostir og gallar, 
eitthvað sem mér finnst geðveikt aðgengilegt og auðvelt en Anna 
kannski bara „hvernig á ég að finna þetta?“ 

 

Þau passa upp á að prenta slíkar upplýsingar út og hengja upp innan stöðvanna svo 

það nái örugglega til allra aldurshópa. 

 

6.3 Samfélagsmiðlar 

Viðmælendur voru einróma um að samfélagsmiðlar séu gagnlegasta tól stafrænnar 

markaðssetningar. Þeir voru einnig sammála því að gagnlegustu miðlarnir í dag séu 

Facebook og Instagram. Instagram er sá miðill sem stendur aðallega upp úr en miðillinn 

hefur þann eiginleika að það er bein tenging við Facebook. Það virkar þannig að þegar efni 

er deilt á Instagram er hægt að deila því um leið á Facebook. Því vinna þessir tveir miðlar 

vel saman.  

Viðmælandi C nefnir að með notkun Instagram sé teygjanleikinn mikill og tengir það 

sérstaklega við Instagram sögur (e. Instagram Story). Hann segir að þátttaka viðskiptavina 

sé hvað mest á þeim miðli því þar geti fólk deilt færslum frá þeim en líka merkt stöðina 

þeirra í sínar eigin færslur. Þegar viðskiptavinir merkja stöðina í sína færslu getur svo 

stöðin sjálf endurbirt færsluna. Hann segist varla hafa undan við að opna færslur sem 

stöðin er merkt í og reynir eftir bestu getu að endurbirta þær. Viðmælandi B tekur í sama 

streng og segir að Facebook hafi nýst þeim best í gegnum tíðina en Instagram sé að taka 

við. Hann talar um að auglýsingakerfið á Facebook virki vel og sé mjög þægilegt. 

Viðmælandi D telur Instagram og Facebook langbesta auglýsingaformið því það nái til svo 

margra. Hann talaði um ávinning þess að vera sýnilegur og lifandi og segir þann möguleika 

fylgja notkun samfélagsmiðla. Viðmælandi A segir að athygli þeirra beinist að því að 

byggja upp Instagram aðgang stöðvarinnar. Hann segir Facebook hafa verið auðveldari í 

notkun hingað til og að uppbygging Instagram aðgangsins sé erfiðari en mætti halda. 

Hann telur fólk líklegra til þess að fylgja öðrum eintaklingum frekar en fyrirtækjum. 

Ástæðan sé einfaldlega sú að fyrirtæki þurfa að vinna hörðum höndum við að birta 
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áhugavert efni til þess að fólk nenni að fylgjast með. Hann segir þó báða miðla virka 

prýðilega fyrir keyptar auglýsingar.  

Aðrir miðlar eins og TikTok, YouTube, Snapchat og Google komu líka við sögu 

viðmælenda. Viðmælandi D sagðist hafa sótt námskeið í keyptum auglýsingum og að þar 

var talið að TikTok myndi líklega taka yfir samfélagsmiðlum í náinni framtíð. Hann nefnir 

út frá því að þeirra kunnátta sé einungis á Instagram og Facebook núna og að hann og 

aðrir eigendur stöðvarinnar séu að vinna í því að sækja sér fræðslu á sviði stafrænnar 

markaðssetningar. Hann útiloki því ekki að aðrir miðlar muni gagnast þeim vel í náinni 

framtíð. Viðmælandi A segir þau ekki hafa notað aðra miðla eins og TikTok en tekur undir 

það að slíkir miðlar geti gagnast þeim í framtíðinni. Ef hann sér fram á að aðrir miðlar 

muni skila einhverjum árangri muni þau hiklaust nýta það. Aðal einbeitingin er á 

Instagram og Facebook eins og er, því það hefur reynst þeim vel. Viðmælandi B segir að 

stöðin þeirra hafi verið mjög virk á Snapchat á þeim tíma sem sá miðill var hvað 

vinsælastur. Síðustu þrjú til fjögur ár hafi þau hægt og rólega lagt það hliðar með auknum 

vinsældum Instagram. Instagram sögur virki á svipaðan hátt og Snapchat og því lítil 

ástæða að sinna báðum miðlum á sama tíma. Viðmælandi B segir þau nota YouTube og 

að þar sé opin rás fyrir erlenda áhorfendur. Stöðin er þess eðlis að líkamsræktin sem þar 

fer fram er vinsæl út í heimi og að aðilar innan stöðvarinnar séu einnig þekktir utan 

landsteinana. Það gagnist þeim því gríðarlega að geta sýnt frá ýmsum atburðum innan 

stöðvarinnar á YouTube. Hann talar um TikTok og segir stöðina hafa aðgang að þeim miðli 

en að hann sé notaður sparlega. Þau séu enn að fóta sig þar og telja þann miðil frekar til 

gamans gerðan, vettvang sem sýnir að þau taki sig ekki of alvarlega. Viðmælandi C er 

nokkuð sammála viðmælanda B hvað þetta varðar. Hann segir þau hafa notað Snapchat 

um tíma en að það sé liðin tíð. Hann segir einnig að stöðin þeirra hafi aðgang að TikTok 

en þau hafi notað það lítillega. Hann segir „ég myndi ekki vilja gera TikTok-ið til að auglýsa 

heldur frekar þá til að minna á vörumerkið“. 

Annað sem viðmælendum þótti koma samfélagsmiðlum við var aldursmunur 

viðskiptavina. Á meðan viðmælendur A, B og D töluðu um Facebook sem eitt af 

lykilmiðlunum taldi viðmælanda C hann ekki eins nauðsynlegan. Hann meinar það þannig 

að Instagram hefur beina tengingu við Facebook og því auðvelt að deila efni frá Instagram 

beint á Facebook án þess að nota miðilinn sjálfan. Hann segir þó ekki hægt að sleppa 
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tökunum á Facebook því þar eru eldri viðskiptavinir stöðvarinnar virkir notendur. 

Facebook er þeirra vettvangur til að leitast eftir upplýsingum, hafa samband eða taka þátt 

í færslum sem stöðin birtir. Viðmælandi D er á sama máli og segir að eldri viðskiptavinir 

noti frekar Facebook og því mikilvægt að vera líka virk þar. Hann segir að auglýsingar sem 

eiga að ná til eldri markhóps séu aðeins birtar á Facebook og að þeim þyki óþarfi að deila 

slíkum auglýsingum á Instagram líka. Viðmælandi B talar meira um yngri kynslóðina (20 

ára og yngri) og að ná til þeirra og segir notkun TikTok skipta máli að því leyti að ná til 

þeirra sem yngri eru. Þau séu búin að vera starfandi lengi og líklegt að ákveðinn 

aldurshópur, 20 ára og eldri, þekki til þeirra en ólíklegra að unga kynslóðin sé á sama báti. 

Því sé mikilvægt að kynna sér miðla sem ná til mismunandi aldurshópa í þeim tilgangi að 

minna á sig. 

 

6.4 Áhrif samfélagsmiðla 

Þau áhrif sem viðmælendur telja að hafi mest áhrif á markaðssetningu sína er þátttaka 

viðskiptavina í hversdagsleika stöðvanna. Viðskiptavinir taka nú meira þátt í að auglýsa 

stöðvarnar óbeint með því að deila reynslu sinni með öðrum í gegnum samfélagsmiðla. 

Viðmælandi D segir að þegar stöðin birtir myndir eða myndbönd af viðskiptavinum sínum, 

á æfingum, séu þau mjög ánægð og dugleg að deila því sjálf á sínum miðlum. En 

viðskiptavinir eru einnig duglegir að birta sjálfir frá sínum æfingum og séu þar með óbeint 

að auglýsa stöðina. Eins og kom fram hér áður hafði viðmælandi C sagt að hann hafði ekki 

undan að endurbirta færslur sem viðskiptavinir merkja stöðina í á samfélagsmiðlum og 

undirstrikar það hversu gjarnir viðskiptavinir eru á að taka þátt í sýnileika stöðvarinnar. 

Viðmælandi D segir einnig, út frá þessari umræðu, að þeir sem eru í vangaveltum um 

hvort þeir ættu að hefja líkamsrækt séu líklegri til þess að mæta á staðinn og stíga sín 

fyrstu skref eftir að hafa séð myndir eða myndbönd af öðru „venjulegu fólki æfa“. Það sér 

að þessi venjulegi maður getur þetta og hefur þá í kjölfarið meiri trú á sjálfum sér. 

 Viðmælendur voru sammála því að yngri kynslóðin væri gjarnari á að sinna 

líkamsrækt nú en áður. Eins og viðmælandi C segir þá er margt yngra fólki byrjað að æfa 

hjá þeim og telur samfélagsmiðla spila þar stóran þátt. Hann segir mikið af ungu fólki vera 

á Instagram og að áhrifin séu mögulega þaðan komin. Hann segir líka að það sé ekki 

endilega út af þeirra eigin markaðssetningu heldur þeirri breytingu yfir höfuð að nú sé 
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gríðarleg aukning í notkun samfélagsmiðla almennt. Viðmælandi B segir einmitt að stöðin 

þeirra vilji vera sýnileg þeim sem yngri eru og að þau vilji vera dugleg að minna krakka, 

sem eru að eldast, á að þarna geti þau æft og að þetta sé íþrótt sem hægt er að stunda 

hjá þeim. Markhópurinn þegar kemur að líkamsrækt er stöðugt að yngjast og því 

mikilvægt að vera meðvitaður um það. Þarna séu það líklega samfélagsmiðlarnir sem hafi 

áhrif á unga fólkið. 

 Aukinni notkun samfélagsmiðla fylgja ekki einungis kostir. Viðmælendur A og B 

voru sammála því að ýmsir gallar væru einnig til staðar. Þau töluðu bæði um að þetta væri 

orðið gjörbreytt og að þessu fylgdi mikið áreiti sem ekki þekktist hér áður. Viðmælandi A 

segir: 

Þetta er bara orðið gjörbreytt umhverfi. Það er auðveldara að ná hérna.. 
samfélagsmiðlarnir er svona besta leiðin í dag til að ná beint inn en það 
er samt ekkert auðvelt útaf því það er bara svo mikið efni og áreiti og 
hérna.. þú veist eins og ég segi fyrir 30 árum að þá var kannski hver 
einasti Íslendingur í rólegheitunum að fletta Morgunblaðinu og tók eftir 
öllu skilurðu. Í dag ertu með bara útum allt þú veist endalaust áreiti og 
auglýsingar og þetta er bara orðið allt allt öðruvísi. 

 

Viðmælandi B segir einnig að fólk sé þreytt á þessu, það flettir í gegnum símann allan 

daginn og sér milljónir skilaboða. Viðmælandi D talar líka um fjöldann allan af 

auglýsingum á samfélagsmiðlum og að hann sé sjálfur þreyttur á að sjá það. En samt sem 

áður noti hann þessa leið til að auglýsa stöðina. Þrátt fyrir þetta eru viðmælendur samt 

allir sammála því að samfélagsmiðlar sé besta leiðin í dag til að auglýsa og ná til bæði 

núverandi og hugsanlegra viðskiptavina.  
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7 Umræða og lokaorð 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknar skoðaðar samhliða fræðilegum hluta 

verkefnisins. Markmið rannsóknarinnar var að skoða hver upplifun sérfræðinga innan 

líkamsræktarstöðva væri á markaðssetningu með aukinni notkun samfélagsmiðla. 

Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: 

Hver eru áhrif aukinnar samfélagsmiðlanotkunar á markaðssetningu líkamsræktar-

stöðva? 

 

Það mátti greina jákvætt viðhorf viðmælenda til samfélagsmiðla og þeirra áhrifa sem 

fylgdu þeim. 

Viðmælendur voru nokkuð samstíga þegar kostir stafrænnar markaðssetningar voru 

ræddir. Það var fátt sem kom á óvart og sá kostur sem var hvað mest áberandi í frásögnum 

viðmælenda var hvað stafræn markaðssetning nær til margra. Það samræmist þeim 

kenningum sem settar voru fram um kosti og ávinning stafrænnar markaðssetningar. Þar 

kemur einnig fram að hluti af stafrænni markaðssetningu líkamsræktarstöðva er að sýna 

frá aðstöðu sinni m.a. sem viðmælendur tóku fram í sínum frásögnum. Sá möguleiki að 

geta verið sýnilegur og birta myndir og myndbönd af aðstöðu og æfingum var talin mjög 

jákvæð tilbreyting. Það tengist því líka að nú er auðveldara að eiga persónuleg samskipti 

við viðskiptavini sem Chaffey og Ellis-Chadwick (2016) töldu vera ávinning stafrænnar 

markaðssetningar.  

 Kostnaður var mikið ræddur og allir sammála um að kostnaður er nú mikið lægri, 

en áður fyrr, sem samræmist kenningum Todor (2016) um kosti stafrænnar 

markaðssetningar. Það sem kom þó á óvart var að heyra að þótt kostnaður væri vissulega 

lægri væri markaðssetningin ekki auðveldari. Í dag eru flest, ef ekki öll, fyrirtæki komin á 

samfélagsmiðla og því hörð samkeppni. Fyrirtæki berjast fyrir því að sýna áhugavert efni 

til þess að fá fylgjendur. En það er ekki nóg því einhvern veginn þarf að halda í þessa 

fylgjendur. Vinnan sé því mikil og pressa að vera frumlegur til þess að standa upp úr.  

 Með stafrænni markaðssetningu eru ýmsar kenningar á lofti er varða hefðbundna 

markaðssetningu og hvort hún komi til með að halda velli. Fræðilegar hugmyndir Todor 

(2016) telja samspil beggja vera vænlegasta kostinn. Frásagnir viðmælenda undirstrika 
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það að mestu. Ef kostnaður stæði ekki í vegi fyrir þeim að auglýsa í blöðum, sjónvarpi eða 

útvarpi þá yrði gert meira af því. Það virðist líka vera mikilvægt að geta gripið til 

hefðbundinna leiða til þess að efla vörumerkjavitund og minna á sig. Þau tengja 

hefðbundnar leiðir við stórar herferðir, sem gjarnan eru tvisvar á ári, og að þá leyfi þau 

sér að eyða hærri upphæðum í markaðssetningu til þess að koma skilaboðum áleiðis á 

skilvirkan hátt. 

 Samfélagsmiðlar sem virðast mest áberandi í notkun stöðvanna í 

markaðssetningarskyni eru Facebook og Instagram. Facebook er sá miðill sem er hvað 

lang mest notaður í heiminum og Instagram ekki langt á eftir samkvæmt rannsóknum 

Statista (2022). Það helst því í hendur að nýta sér miðla í markaðssetningu sem 

almenningur notar mest í sínu daglega lífi. Þessir miðlar þykja hentugri en aðrir í birtingu 

auglýsinga og þarna séu mestu möguleikarnir að ná til nýrra viðskiptavina. Viðhorf 

viðmælenda til annarra miðla var almennt það að ef þeir sáu fram á að geta nýtt sér þá á 

árangursríkan hátt þá yrði það gert. Facebook og Instagram eru þeir miðlar sem eru 

vinsælir núna meðal almennings og því nýtast þeir stöðvunum best í markaðssetningu. 

Miðill eins og Snapchat hafi verið notaður á þeim tíma sem hann óx í vinsældum en það 

hafi dalað. Viðmælendur virðast því vera á tánum þegar kemur að vinsældum 

samfélagsmiðla og því að fylgjast með hvaða miðill er vinsæll hverju sinni. 

 Áhrifin frá samfélagsmiðlum eru margþætt. Að mestu leyti voru áhrifin talin 

jákvæð frekar en annað. Yngra fólk virðist í auknum mæli vera byrjað að stunda 

líkamsrækt og eru meðvitaðri um mikilvægi þess. Hluti viðmælenda tengdi það við aukna 

notkun samfélagsmiðla og að þar væri unga fólkið í meirihluta notenda. Viðskiptavinir eru 

nú virkari í að auglýsa stöðvarnar óbeint í gegnum samfélagsmiðla. Áður fyrr gerðist það 

frekar í umtali manna á milli (e. word of mouth) þar sem viðskiptavinir deildu reynslu sinni 

og upplifun í samskiptum við aðra. Nú sé orðið auðvelt fyrir viðskiptavini að deila þessari 

reynslu í myndum og myndböndum á samfélagsmiðlum og það sem meira er að sú aðferð 

nær til ákveðins fjölda hugsanlegra viðskiptavina á stuttum tíma. Reynsla og upplifun 

viðskiptavina skiptir gríðarlegu máli fyrir fyrirtæki almennt. Hugsanlegir viðskiptavinir 

taka mikið mark á slíkum frásögnum og því gríðarlegur ávinningur í slíkum deilingum á 

samfélagsmiðlum. Eins og Durukan o.fl. (2012) segja, þá eru neytendur farnir að taka 

minna mark á hefðbundnum leiðum og hlusta frekar á aðra neytendur með svipaðar 
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skoðanir og áhugamál. Möguleikinn að að ná til margra eykst þar einnig töluvert. Þótt 

áhrifin frá samfélagsmiðlum séu að mestu talin góð og árangursrík fyrir markaðssetningu 

stöðvanna er erfitt að komast hjá því að þeim fylgi gallar. Við lifum á tíma tækninnar. Lang 

flestir, ef ekki allir, eiga snjallsíma, snjallúr, spjaldtölvu og svo mætti áfram telja. Áreitið 

frá þessum tækjum er mikið og þar finnst heill hafsjór af auglýsingum eða einhversskonar 

markaðssamskiptum. Fólk verður þreytt á að skoða þetta og því mikil pressa að vera 

frumlegur og áberandi í þeirri hörðu samkeppni sem þar finnst. 

Rannsakanda þótti áhugavert að heyra upplifun sérfræðinga á þessu sviði og hvernig 

markaðssetning hefur breyst síðustu ár með tilkomu samfélagsmiðla. Það sem kom hvað 

mest á óvart var að heyra að þótt kostnaður á bak við stafræna markaðssetningu sé lægri 

en hin hefðbundna markaðssetning, þá auðveldar það ekki markaðssetningu 

starfseminnar á árangursríkan hátt.  

  Takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að aðeins er fengin  reynsla nokkurra 

viðmælenda sem endurspegla ekki þýðið. Það er því ekki hægt að alhæfa hver áhrifin eru 

í raun og veru.  En reynsla þeirra sem rætt var við hefur þó sitt gildi.  Þótt viðmælendur 

séu í þessu tilfelli fáir, þá getur verið að fleiri hafi samskonar upplifun og með frekari 

rannsóknum á þessu viðfangsefni væri hægt að sýna fram á sameiginlega reynslu stærra 

úrtaks. Einnig væri hægt að framkvæma megindlega rannsókn og fá þar upplifun 

neytenda á sama viðfangsefni. Það gæti gefið ítarlegri sýn á heildarmynd viðfangsefnisins. 

Slíkar niðurstöður gætu reynst líkamsræktarstöðvum vel  þar sem möguleikinn á að bæta 

þjónustu við viðskiptavini og ná til hugsanlegra viðskiptavina eykst til muna.  
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Viðauki 1 – Viðtalsrammi 

 

1. Hvert er nafnið þitt og starfsheiti? 

2. Hvaða leiðir notið þið í markaðssetningu stöðvarinnar? 

3. Notið þið stafræna markaðssetningu? 

- Ef já, á hvaða hátt? Eigin, áunnin og/eða kostuð miðlun? 

4. Hver finnst þér vera helsti ávinningur stafrænnar markaðssetningar? 

5. Eru þið virk á samfélagsmiðlum? 

- Ef já, hvaða samfélagsmiðlum? 

6. Hefur komið til greina að nota aðra/fleiri miðla? 

7. Hafa samfélagsmiðlar breytt markaðssetningu stöðvarinnar síðustu ár? 

- Er til dæmis auðveldara að markaðssetja sig nú en áður með aukinni 

notkun samfélagsmiðla? 

8. Hver er helsti kostur þess að nota samfélagsmiðla í markaðssetningu miðað 

við aðrar aðferðir? 

- En gallar? 

9. Hvaða samfélagsmiðill hefur gagnast ykkur best í markaðssetningu og 

afhverju? 

10. Hefur komið til greina að nota eingöngu stafræna miðla í markaðssetningu? 

 


