
 

 

 

MS Ritgerð 

Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 

 

 

Að vera eða vera ekki korthafi 

Rannsókn á kauphegðun áskriftarkortshafa Borgarleikhússins 

og Þjóðleikhússins 

 

 

Jón Ingi Hákonarson 

 

 Leiðbeinandi: Auður Hermannsdóttir 

Viðskiptafræðideild 

Júní 2016 

 



 

 

 

Að vera eða vera ekki korthafi 

Rannsókn á kauphegðun áskriftarkortshafa Borgarleikhússins 

og Þjóðleikhússins 

 

 

 

Jón Ingi Hákonarson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til MS-gráðu í viðskiptafræði 

Leiðbeinandi: Auður Hermannsdóttir 

 

Viðskiptafræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2016



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Að vera eða vera ekki korthafi 

 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til MS prófs við Viðskiptafræðideild, 
Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. 

 

© 2016 Jón Ingi Hákonarson 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, 2016 



 

4 

Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til meistaraprófs í Alþjóðaviðskiptum og markaðsfræði við 

Háskóla Íslands og telst til 30 ECTS eininga. Auður Hermannsdóttir var leiðbeinandi minn 

og kann ég henni bestu þakkir fyrir góða leiðsögn, hvatningu og framúrskarandi 

fræðimennsku. Takk kærlega fyrir mig.  Einnig vil ég þakka Ara Matthíassyni 

Þjóðleikhússtjóra og Magnúsi Geir Þórðarsyni fyrrum Borgarleikhússtjóra, Sigurlaugu 

Þorsteinsdóttur markaðsstjóra Þjóðleikhússins og Jóni Þorgeiri Kristjánssyni 

markaðsstjóra Borgarleikhússins fyrir hjálpsemi, innsýn og upplýsingar um íslenska 

leikhúsmarkaðinn. Ég vil þakka viðmælendum mínum sérstaklega. Ég þakka móður 

minni Þórlaugu Rósu Jónsdóttur fyrir prófarkalesturinn og góð ráð.                      

Sérstaklega vil ég þakka minni heittelskuðu Laufeyju Brá Jónsdóttur fyrir hvatningu, góð 

ráð, þolinmæði, innsýn og endalaus samtöl um efni rannsóknarinnar. Takk! 

 



 

5 

Útdráttur 

Árið 2008 urðu miklar breytingar á íslenska leikhúsmarkaðnum þegar Borgarleikhúsið 

kynnti nýja tegund áskriftarkorta þar sem höfuðáhersla var lögð á hagstæð kjör og 

fjölbreytta dagskrá. Fyrir þann tíma höfðu áskriftarkortin verið markaðssett sem 

tryggðarkort og var eins konar trygging fyrir því að handhafar þess færu í leikhús 

nokkrum sinnum á vetri, þar sem viðkomandi átti fast sæti. Samhliða þessari breytingu 

fór Borgarleikhúsið í allsherjar stefnumótun og hóf að kynna sig sem áhorfendaleikhús 

með slagorðinu „eitthvað fyrir alla“. Salan fór úr því að vera örfá hundruð kort á ári upp í 

12.000 kort á örfáum árum. Þjóðleikhúsið fylgdi á eftir en hefur á þessu tímabili einungis 

náð því að verða hálfdrættingur í sölu áskriftarkorta miðað við Borgarleikúsið. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort einhvern innbyrðis mun mætti finna á 

ástæðum korthafa fyrir leikhúsferðum og kaupum þeirra á áskriftarkorti. Með 

rannsókninni er sjónum beint að því hvaða þættir séu ráðandi þegar sýningar eru valdar 

á kortið sem og hvaða þættir skýra val korthafa á því leikhúsi sem valið er. Áreitis- og 

viðbragðslíkan Kotlers er sjónarhorn rannsakanda á viðfangsefnið. 

Rannsóknarspurningarnar eru fjórar: 

 

I.  Af hverju fara korthafar í leikhús?  

II. Af hverju kaupa korthafar áskriftarkort? 

III. Hvaða þættir hafa áhrif þegar sýningar eru valdar á áskriftarkort?  

IV. Hvaða þættir skýra val á leikhúsi þegar áskriftarkort er keypt?   

 

Gerð var megindleg spurningakönnun og hún send á póstlista Borgarleikhússins og 

Þjóðleikhússins sem innihélt tæplega 7000 netföng. Svarhlutfall var um 22% eða 

tæplega 1500 manns. 

Niðurstöður voru þær að ánægjuleg upplifun er sá þáttur sem dregur korthafa helst í 

leikhúsið það að eiga skemmtilega stund og fá tilbreytingu í lífið. Leikhúsið sem 

vettvangur fræðslu og sem samfélagsspegill ráku lestina af þeim þáttum sem spurt var 
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um. Ástæður þess að korthafar keyptu áskriftarkort voru fyrst og fremst hagstæðara  

verð og að tryggja sig fyrir því að láta ekki áhugaverðar sýningar fram hjá sér fara, 

fjölbreytt úrval sýninga sem og að skipuleggja sig fyrir leikárið. Meðal þeirra þátta sem 

skiptu mestu máli þegar kom að því að velja sýningar á áskriftarkortið var fjölbreytni 

lykilatriði, einnig skipti söguþráður verksins, leikarar og leikstjóri sem og höfundur 

verksins  einnig miklu máli. Kortagesti skipti minna máli hvort um væri að ræða 

dramatísk verk eða léttmeti. Kunnugleiki verksins skipti kortagesti minnstu máli af því 

sem spurt var um. Þeir þættir sem skipta máli við val á leikhúsi þegar áskriftarkort er 

keypt eru þær sýningarnar sem leikhúsið býður upp á en næst stærsti skýringarþátturinn 

er verðið á kortinu. Staðsetning leikhússins og aðgengi að veitingastöðum skipti 

kortagesti minnstu máli af því sem spurt var um. 
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Abstract 

Significant changes occurred in 2008 in the Icelandic theatre market when the City 

Theatre introduced a new type of subscription to theatre tickets whereby the emphasis 

was on economical pricing and a great variety in shows on offer.  The subscription cards 

had previously been marketed as loyalty support to ensure that the ticket holders would 

frequent the theatre and having a guaranteed seat in the theatre.  Additionally, the City 

Theatre underwent strategic changes in its operations and in that respect advertised 

the theatre under the slogan „something for everybody“.  In a few years subscription 

sales increased from a few hundred tickets to twelve thousand.  The National Theatre 

followed suit during the same period but without the same success; indeed, its sales are 

only half of that of the City Theatre.   

The aim of the research project is to examine whether there is a difference between 

the rationale for attending the theatre and the underlying for the purchase of 

subscription cards.  The research also aims to provide explantion for what factors are 

underlying when the subscription card holders select plays to watch and which factors 

influence the selection of a theatre company.  For this purpose the researcher uses 

Kotler‘s „Consumer Behavior Model“.  The four research questions are the following:  

I. Why do cardholders attend the theatre? 

II. Why do cardholders purchase subscriptions cards? 

III. Which factors influence the selection of plays to attend using the subscription 

card? 

IV. Which factors influence the selection of a theatre company when deciding to 

purchase a subscription card? 

A quantitative questionnaire was used and it was sent to those on the email-lists for 

both the City Theatre and the National Theatre, totalling a little less than 7,000 emails.  

The response rate was 22% which means that approxiamately 1500 ticket holders 

answered the questionnaire.  

The research results show that the overwhelming reason for attending the theatre is 

to have a nice or enjoyable time and a welcomed change from the normal routines of 

every day life.   The theatre as a forum for education or as a mirror of social critique 
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scored at the bottom of a list of items the questionnaire covered.  The reasons for 

purchasing subscription cards were economical prices and to ensure a multi-variate 

selection of plays as well as planning the entertainment program for the year.  Amongst 

the reasons for the selection of plays on the subscription cards were topical variety of 

shows, subject matter of the prospective plays, recognized actors and directors involved 

as well as the name of playwrights.  Cardholders apparently were less concerned with 

whether the plays were dramas or comedies.  Prior knowledge of the plays offered were 

of least concern for the card holders in selecting the plays for viewing.  In selecting a 

theatre company for the prospective season the card holders were most concerned 

with the programs offered, next to card pricing.  Of lesser concern were the location of 

the theatres, and of least concern for the selection process was close access to 

restaurants.   
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1 Inngangur  

Íslendingar hafa löngum verið duglegir að sækja leikhús og má segja að nánast hver og 

einn Íslendingur sæki leikhús einu sinni á ári (Hagstofa Íslands, 2015). Leiklist sem hluti 

af menningu Íslendinga nær aftur til heiðni og eru Skírnismál úr Snorra Eddu elsta 

varðveitta leikrit Evrópu ef grísku harmleikirnir eru undanskildir (Gunnell, 1991) 

Kveikjan að rannsókninni er sú að rannsakandi hefur bakgrunn í leiklist og starfaði 

sem leikhúsmaður til fjölda ára og vildi með einhverju móti sameina heima leikhússins 

og markaðsfræðinnar. Sú staðreynd að Borgarleikhúsið selji nær tvöfalt fleiri 

áskriftarkort en Þjóðleikhúsið vakti athygli rannsakanda og löngun til að skilja hvaða 

ástæður gætu legið að baki.        

Markmið þessarar rannsóknar er átta sig á því hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á 

hvort valið er áskriftarkort í Borgarleikhúsinu eða Þjóðleikhúsinu.  Aðgangur í leikhús er 

með þrennu móti, stökum miða, gjafakorti eða með áskriftarkorti. Með því að kaupa sér 

stakan miða á leiksýningu má gera ráð fyrir því að verkið sé stærsti skýringarþátturinn. 

Með því að nýta sér gjafakort má gera ráð fyrir sömu ástæðu nema þeirri að sjálft 

leikhúsið hefur verið valið af öðrum en notanda. Þegar fjárfest er í áskriftarkorti þar sem 

fólk skuldbindur sig til að fara á a.m.k. fjórar sýningar verður valið aðeins flóknara sér í 

lagi þar sem þær sýningar sem í boði eru hafa ekki verið frumsýndar og því ekki hægt að 

nýta sér álit skoðanamyndandi einstaklinga né heldur orðið á götunni. Því beinist áhugi 

rannsakanda á því að kanna hvaða ástæður eða hvatar séu ráðandi við kaup á 

áskriftarkorti Borgarleikhússins og Þjóðleikhússins, þar sem álykta má að aðrir 

skýringarþættir en umtal og álit sérfræðinga eða jafningja ráði för. Svörin við þessari 

spurningu gætu hjálpað leikhúsunum við að átta sig á misjöfnum þörfum ólíkra hópa og 

þjónað þeim með markvissari hætti.  

Rannsóknarspurningarnar eru því:  

I.  Af hverju fara korthafar í leikhús?  

II. Af hverju kaupa korthafar áskriftarkort? 

III. Hvaða þættir hafa áhrif þegar sýningar eru valdar á áskriftarkort?  

IV. Hvaða þættir skýra val á leikhúsi þegar áskriftarkort er keypt?   
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     Sjónarhorn mitt verður í gegnum viðbragðs- og áreitislíkan Kotlers með sérstakri 

áherslu á liðinn „valmöguleikar metnir“. Einnig mun ég greina frá rannsóknum og 

kenningum um þá hvata sem dregur fólk á listviðburði og leikhús.  

Uppbygging ritgerðarinnar er á þá leið að byrjað er á inngangi þar sem farið er yfir 

tilgang rannsóknarinnar, rannsóknarspurningar og uppbyggingu. Annar kafli er helgaður 

fræðilegum bakgrunni sem skiptist í tvennt. Í fyrri hluta hans er fjallað um hinn íslenska 

leikhúsmarkað út frá þeim breytingum sem urðu árið 2008 þegar Borgarleikhúsið fór í 

gegnum mikla stefnumörkun sem leiddi til breytinga á því hvernig áskriftarkortin voru 

markaðssett. Í kjölfarið jókst sala þeirra margfalt á örfáum árum úr því að vera einungis 

nokkur hundruð kort á ári yfir í nærri 12.000 kort. Seinni hluti fræðilega kaflans er 

helgaður viðbragðs og áreitislíkani Kotlers sem rannsakandi valdi sem sjónarhorn 

rannsóknarinnar. Einnig verður gerð grein fyrir erlendum rannsóknum á ástæðum 

leikhúsferða fastagesta leikhúsa. Þriðja kafli snýr að rannsókninni sjálfri en beitt var 

meigindlegri aðferðafræði til að varpa ljósi á viðfangsefnið. Fjórði kafli er helgaður 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Í fimmta kafla eru umræður þar sem niðurstöður eru 

settar í samhengi við líkan Kotlers og samantekt. Í lok kaflans er fjallað um annmarka 

rannsóknarinnar og viðfangsefni til frekari rannsóknar. 
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2 Hinn íslenski leikhúsmarkaður 

Leikhús á Íslandi á sér ríka hefð,  aðeins er liðinn skammur tími síðan að Íslendingar 

fengu sitt fyrsta atvinnuleikhús  þegar Þjóðleikhúsið var vígt þann 20. apríl 1950 (Árni 

Ibsen, Þjóðleikhúsið 35 ára, 1984). Fram að því höfðu áhugaleikfélög verið um land allt 

og hægt er að finna falleg samkomuhús, þar sem leiklist hefur veiði iðkuð lengi, í 

næstum hverju plássi.   

Á fjórða áratug síðustu aldar hóf Leikfélag Reykjavíkur útgáfu áskriftarkorta en þá 

voru settar upp sérstakar alþýðusýningar sem voru niðurgreiddar af hinu opinbera en 

hins vegar áttu broddborgarar sína föstu miða í leikhúsinu (Sveinn Einarsson, fyrrverandi 

leikhússtjóri, munnleg heimild, 5. maí, 2016).  

Þar sem rannsóknarefni þessarar meistararitgerðar er kauphegðun leikhúsgesta 

þegar kemur að vali á áskriftarkorti mun umfjöllun mín um hinn íslenska leikhúsmarkað 

beina sjónum að breytingaferli Borgarleikhússins árið 2008 þegar Magnús Geir 

Þórðarson var ráðinn leikhússtjóri. Meðal áherslumála hans var að auka vægi 

áskriftarkorta og fá þannig meiri stöðugleika í rekstur leikhússins (Magnús Geir 

Þórðarson, fyrrum leikhússtjóri Borgarleikhússins , munnleg heimild, 28. mars 2015). 

Leikhúsrekstur er í eðli sínu áhætturekstur. Fjárfest er milljónatugum í leiksýningu og 

óvissan um hvort nokkur vilji borga sig inn er mikil. Á sýningin upp á pallborðið hjá 

þjóðinni?  Mun leikhúsgagnrýni verða góð eða slæm? Hvernig umtal fær sýningin meðal 

fólks?  

Fram til ársins 2008 hafði ríkt stöðnun í markaðsfærslu leikhúsanna á Íslandi. Að 

hausti var gefinn út bæklingur um hvaða sýningar yrðu á fjölunum þann veturinn og oft 

voru nánari dagsetningar ekki tilteknar. Myndefni og innihaldslýsingar voru af skornum 

skammti, einungis stutt lýsing á söguþræði, nafn höfundar, leikstjóra og helstu leikenda. 

Vegna óvissunar um velgengni hverrar sýningar var talið nauðsýnlegt að hafa margar 

sýningar í gangi samatímins. Langan  tíma tók að ná æskilegum fjölda áhrfenda á hverja 

leiksýningu sem þýddi að orðrómurinn (e. word of mouth) fór hægt yfir ásamt því að 

gæði sýningannanna urðu ekki eins og best varð á kosið því of langur tími leið milli 

sýninga og því náðu sýningar sjaldnast að slípast vel til sem einungis fæst með því að 
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sýna oft á stuttum tíma. Fjöldi seldra áskriftarkorta taldist í nokkrum hundruðum. 

Markaðssetning hverrar sýningar hófst aðeins örfáum vikum fyrir frumsýningu og á 

frumsýningu var algengt að ekki væri búið að selja nema nokkra miða eftir fyrstu 

sýningarnar. Ef leikhúsgagnrýnandi var þannig stemmdur gat hann hæglega haft 

gífurlega mikil áhrif á aðsókn leikhúsgesta. Leikhúsgestir skuldbundu sig sjaldnast á 

sýningar fyrirfram heldur létu gagnrýni  hafa áhrif á val sitt (Magnús Geir Þórðarson, 

fyrrum leikhússtjóri Borgarleikhússins , munnleg heimild, 28. mars 2015). 

Þessi umgjörð skapaði augljóslega rekstrarleg vandamál. Fjárstreymi var óstöðugt, 

leikhúsin rekin með tapi fyrstu mánuði leikársins sem jafnaðist út oftast út þegar leið á 

veturinn. Óvissan var mikil sem leiddi til þess að stjórnendur leikhúsanna töldu sig þurfa 

að hafa nokkrar leiksýningar til taks á hverjum tíma eins og áður var vikið að. Þetta var 

ekki ákjósanleg staða. 

Árið 2008 verða skil en þá tekur Magnús Geir Þórðarson við sem leikhússtjóri 

Borgarleikhússins eftir að hafa stýrt Leikfélagi Akureyrar við góðan orðstír. Fram til 

ársins 2008 var ekki litið svo á að áskriftarkort væru afsláttarkort. Árið 2005 seldi 

Borgarleikhúsið innan við 500 kort á ári  og Þjóðleikhúsið seldi innan við 1000 kort (Íris 

María Stefánsdóttir og Álfhildur Gunnarsdóttir, 2005). Tókst honum að fjölga 

sýningargestum margfalt með hnitmiðaðri markaðssetningu áskriftarkorta sem fór úr 

því að vera örfá hundruð yfir í ríflega 12.000 árið 2014 eins og áður var vikið að. 

Ástæður þess að Borgarleikhúsið fór þessa leið voru þær að það vildi minnka áhættu í 

rekstri með því að draga úr sveiflum í aðsókn, ásamt því að fastur kostnaður var of mikil. 

Stakir miðar eru háðir góðri afspurn af sýningu ásamt góðri leikhúsgagnrýni 

fjölmiðlanna. Markmiðið var að gera Borgarleikhúsið að fyrsta valkosti þegar fólk 

hugsaði um leikhús. Aðferðin fólst í því að keppa ekki við Þjóðleikhúsið þar sem það er 

„ósigrandi“. Þjóðleikhúsið er sígilt og gamalt með miklar hefðir og tengdi sig við 

hámenningu. Borgarleikhúsið vildi vera skemmtilegur samkomustaður fyrir ungt fólk á 

öllum aldri. Höfða til breiðari hóps og fólks sem fór sjaldnar í leikhús (Magnús Geir 

Þórðarson, fyrrum leikhússtjóri Borgarleikhússins , munnleg heimild, 28. mars 2015). 

 Leiðin sem farin var fólst m.a. að breyta þeim áskriftarkortum sem fyrir voru en það 

voru 5 sýninga kort. Þeim var breytt þannig að viðkomandi valdi sér 4 sýningar  með 

30% afslætti. Á móti kom að verð stakra miða var hækkað örlítið, bæði til að gera kortin 
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álitlegri sem og að vinna á móti tekjutapi vegna afsláttarkjaranna. Fjöldi sýninga og verð 

var hugsað þannig að þetta ætti að höfða betur til þess markhóps sem fóru að jafnaði 

tvisvar til þrisvar á ári í leikhús. Auðveldara var talið að fá áhorfendur til að skuldbinda 

sig úr tveimur sýniningum í fjórar. Fimm sýningar var talið reyna of mikið á þolmörk hins 

almenna leikhúsgests. Einnig þurfti að bjóða upp á nægilega fjölbreyttni í sýningarvali 

bæði hvað varðaði fjölda og fjölbreytni sýninga. Var lögð áherslu á, að á þessu hlaðborði 

væri a.m.k. tvær sýningar sem vekti áhuga hins „dæmigerða“ Íslendings, dæmi um það 

eru þekktir gamanleikir og drama auk söngleikja. Hugsunin var sú að venjulegt fólk ætti 

auðvelt með að velja sér tvær sýningar sem það þekkti til og treysti en tæki svo örlitla 

áhættu með því að velja sér eina til tvær „óvissusýningar“ þar sem stigið væri út fyrir 

þægindarammann. Með þessu var hugmyndin sú að fræða fólk um heim leikhússins, að 

biðja fólk um traust og leyfi til að fá að koma því á óvart og víkka sjóndeildarhringinn 

(Magnús Geir Þórðarson, fyrrum leikhússtjóri Borgarleikhússins, munnleg heimild, 28. 

mars 2015). 

 Þetta voru í raun aðgerðir til að minnka mögulega áhættu væntanlegra leikhúsgesta 

og byggja upp traust. Þessar aðgerðir voru einnig tilraun til að hvetja leikhúsgesti til að 

víkka listrænan sjóndeildarhring, taka örlitla áhættu og gægjast út fyrir þægindaramma 

sinn. En listfræðsla skiptir miklu máli þegar kemur að því að sækja leikhús og má líta svo 

á að Borgarleikhúsið hafi  með þessari hugsun þ.e að reyna að dýpka upplifun 

leikhúsgesta án þess að reyna að hafa vit fyrir þeim (Kotler og Scheffer, 1997, Ziff 

Marketing, 1985 ). 

Hugmyndafræði Magnúsar gekk út á það að tryggja sýningum ákveðna aðsókn og 

losna undan því valdi sem gagnrýnendur höfðu. Lykilþáttur í þessari áætlun var að sýna  

þéttar því gott orðspor, meðmæli vina og kunningja er öflugasti söluhvati leikhússins 

(Kotler og Sheff, 1997). Með því að sýna 10 sinnum á tveimur vikum var tryggt að allt að 

fimmþúsund manns væru búnir að sjá sýninguna þannig að áhrifum orðsporsins var 

gefið eins mikið vægi og afl og hægt var. 

Þar sem Borgarleikhúsið er í upplifunariðnaðinum var nauðsynlegt að finna leiðir til 

að fólk áttaði sig á mögulegri upplifun fyrr en áður. Eitt af því sem breyttist var, að 

bæklingur Borgarleikhússins varð veglegri og markmiðið var að gera fólki eins auðvelt 

fyrir að átta sig á hverju það gæti átt von bæði í gegnum myndefni, stemningu og texta 
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þar sem reynt var að gera val fólks auðvelt og einfalt. Borgarleikhúsið hóf að skilgreina 

sig sem áhorfendaleikhús þar sem unnið var út frá hugmyndinni um að þar væri á 

boðstólnum „eitthvað fyrir alla“ í stað hugmyndarinnar um „allt fyrir alla“ (Magnús Geir 

Þórðarson, fyrrum leikhússtjóri Borgarleikhússins , munnleg heimild, 28. mars 2015). 

 Á sama tíma var farið í endurmörkun leikhússins m.a. til að aðgreina sig frá sínum 

helsta keppinauti, Þjóðleikhúsinu. Borgarleikhúsið skilgreindi sig sem ungt, framsækið, 

nýjungagjarnt og skemmtilegt en skilgreindi Þjóðleikhúsið sem eldra, klassískt, virðulegt, 

hefðbundið og borgaralegt. 

Slæm leikhúsupplifun getur leitt til þess að leikhúsgestur fari ekki aftur í leikhús í 

mörg ár, jafnvel alla ævi. Það var því mjög mikilvægt að kynningarefni væri þannig að 

fólk ætti auðvelt með að sjá hvaða sýningar hentaði því  vel og hvað hentaði því alls 

ekki. Einn hluti markaðssetningar leikverka er að passa upp á það, að fólk verði ekki fyrir 

vonbrigðum og stýra réttu fólki á réttar sýningar (Kotler og Scheff, 1997). Þær sýningar 

sem eru áleitnar og krefjandi eru kynntar mjög „þurrlega“ og áhersla lögð á að kynna 

efnið, höfundinn og hverju megi búast við. Hins vegar eru léttar sýningar sem líklegar 

eru til vinsælda auglýstar af miklum þunga (Jón Þorgeir Kristjánsson, markaðsstjóri 

Borgarleikhússins, munnleg heimild, 25. mars 2015). 

Árið 2014 var fjöldi áskriftarkorta Borgarleikhússins orðinn 12.000 og því talið að það 

væri góður grunnur til að  tryggja áhættulítinn rekstur og að þessi fjöldi myndi í raun 

selja lausasölumiða með orðspori. Það er svo komið, að í stað þess að fá fleira fólk í 

leikhúsið, er komið að því að huga að því hvernig megi fá meiri tekjur af hverjum 

leikhúsgesti. Hluti af því gæti verið að selja gestum veitingar og vörur tengdum 

sýningunum. Í burðarliðnum er að hanna veitingaaðstöðu í leikhúsinu þannig að þar eru 

gríðarlegir tekjumöguleikar (Magnús Geir Þórðarson, fyrrum leikhússtjóri 

Borgarleikhússins , munnleg heimild, 28. mars 2015). 

Kostir þess að hafa tryggan grunn áskriftarkortshafa  eru þeir að leikhúsið eignast 

fleiri tryggðarvini (e. patrons). Þessir áhorfendur einfaldlega þroskast sem leikhúsgestir 

með tímanum og munu vilja fjölbreyttari verk, einnig munu þeir eyða meiri fjármunum 

og verða verðmætari viðskiptavinir (Kotler, Scheff, 1997). Forsala gefur mikilvægar 

upplýsingar um komandi eftirspurn og því hægt að haga sýningaplani þannig að 

sætanýting verði betri. Vægi gagnrýnenda minnkar en vægi umtals eykst. Tekjur koma 
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inn mun fyrr og álag á miðasölukerfi verður jafnara. Þessi breyting kallaði á breytt 

vinnubrögð innan leikhússins. Þær fólust m.a. í því að ákvörðunum um verkefnaval var 

flýtt sem og vinnu listrænna stjórnenda. Markaðsstarf hófst einnig mun fyrr, eða að vori 

en ekki að hausti og vetri og kynningarmál voru tekin til endurskoðunar. Allt miðaði 

þetta að því að gera væntanlegum kortagestum kleift að skuldbinda sig fyrir veturinn 

með því að fá góða tilfinningu fyrir sýningum sem ekki voru farnar í æfingu (Magnús 

Geir Þórðarson, fyrrum leikhússtjóri Borgarleikhússins, munnleg heimild, 28. mars 

2015). 

Annar tekjupóstur sem Borgarleikhúsið hefur nýtt sér er sala gjafakorta og er 

markaðssetningu þess helst beint að kortagestum. Tekjur af sölu gjafakorta er um 

eitthundrað milljónir króna eða 20% af sjálfsaflafé leikhússins. Áskriftarkortin skila 

leikhúsinu um 180 milljónum á ári (Jón Þorgeir Kristjánsson, markaðsstjóri 

Borgarleikhússins, munnleg heimild, 25. Mars 2015). 

 Einn þjóðfélagshópur  var vanræktur og sótti leikhúsið lítið en það var ungt fólk frá 

13 ára til 30 ára. Árið 2005 voru tveir áskriftarkortshafar undir 25 ára (Íris María 

Stefánsdóttir og Álfhildur Gunnarsdóttir, 2005). Til að fá  þetta fólk í Borgarleikhúsið var 

fólki undir tvítugu og námsmönnum boðið áskriftarkort á 50% afslætti. Mismunurinn var 

greiddur af Landsbankanum þannig að Borgarleikhúsið fékk fullt verð í sinn vasa 

(Magnús Geir Þórðarson, fyrrum leikhússtjóri Borgarleikhússins, munnleg heimild, 28. 

mars 2015). 

     Þjóðleikhúsið seldi um 6000 áskriftarkort á síðasta ári. Upphaflega voru þessi kort 

ekki afsláttarkort eins og nú er, heldur var áherslan lögð á að bjóða fólki upp á þann 

möguleika að eiga sitt sæti á sinni sýningu, dæmi um þetta væri að eiga alltaf sitt sæti á 

5. bekk á 6. sýningu. Þessi markaðsaðgerð miðar að fólki sem fer reglulega í leikhús og 

lítur á leikhúsferð sem hluta af sínu lífsmynstri og vill með þessu móti tryggja að það 

missi ekki af sýningum. Þessi hópur telur um 1000 manns og hefur átt sitt sæti í áraraðir. 

Í raun skiptir sýningin ekki höfuðmáli, heldur leikhúsferðin og að vera virkir listunnendur 

(Sigurlaug Þorsteinsdóttir, markaðsstjóri Þjóðleikhússins, 20. Mars 2015). 

Þjóðleikhúsið brást við þeim breytingum sem Borgarleikhúsið innleiddi árið 2008  

með kynningarátaki og setti mikið púður í markaðssetningu á áskriftarkortum árið 2009. 



 

19 

Einnig brá Þjóðleikhúsið á það ráð að bjóða upp á 3 sýningar á 9.900 kr, vegna 

ábendinga um að sumum þætti erfitt að velja sér 4 sýningar.  

Samkeppni Þjóðleikhússins við Borgarleikhúsið er töluverð og hefur verið frá 2008 

þegar Borgarleikhúsið tók þá stefnu að fjölga gestum og velja sýningar sem höfða betur 

til fjöldans. Þjóðleikhúsið hefur aftur á móti haldið í það hlutverk sitt að bjóða upp á 

þyngri klassísk verk sem höfða síður til fjöldans. Má þar taka dæmi af Macbeth sem sýnt 

var fjórum sinnum árið 2012 og sáu það einungis ríflega 1400 manns (ársskýrsla 

Þjóðleikhússins, 2012). Þjóðleikhúsið lítur á það sem eina af skyldum sínum að halda að 

þjóðinni menningarverðmætum og viðhalda ákveðnum listrænum metnaði og hafa þor 

til þess að velja ekki endilega verk til sýninga sem höfða til fjöldans. Einnig hefur 

Þjóðleikhúsið lagt mikla áherslu á skyldur sínar við íslenska leikritun og eitt af 

markmiðum nýráðins Þjóðleikhússtjóra er að leggja enn meiri áherslu á það í 

starfseminni á næstu árum (Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir, 2014). Það má því segja að 

þarna liggi að hluta til munurinn á vörumerki leikhúsanna tveggja sem fjallað var um að 

framan. 

Samkeppnin er virk því leikhúsin keppa um gesti, ímynd, listamenn, Grímuverðlaun 

og leikverk (Sigurlaug Þorsteinsdóttir, markaðsstjóri Þjóðleikhússins, munnleg heimild 

20.mars 2015). Þó svo að samkeppnin sé virk er ljóst að hún er ekki á því formi að gangi 

öðru leikhúsinu vel gangi hinu illa. Samkeppnin hefur í raun leitt til þess að heildarfjöldi 

gesta beggja leikhúsanna hefur vaxið gríðarlega (Leiksvið, sætaframboð, uppfærslur, 

sýningar og gestir leikhúsa 1930-2014 e.d). 

Leikhúsin tvö velta um 1100 milljónum á ári hvort um sig. Hjá Borgarleikhúsinur er 

sjálfsaflafé um helmingur tekna en hjá Þjóðleikhúsinu er það um fjórðungur. Fjöldi gesta 

á leiksýningar LR í Borgarleikhúsinu voru á síðasta ári um 160.000  gestir og aðspurður 

telur markaðsstjóri sætanýtinguna vera í kringum 80% að meðaltali (munnleg heimild 

Jón Þorgeir markaðsstjóri Borgarleikhússins, 25. mars 2015) en gestir Þjóðleikhússins 

voru um 110.000 gestir (Ársskýrsla Þjóðleikhússins, 2014).  

Borgarleikhúsið er í samstarfi við Íslandsbanka og greiðir hann 2000 kr með hverju 

áskriftarkorti sinna viðskiptavina (Magnús Geir Þórðarson, fyrrum leikhússtjóri 

Borgarleikhússins , munnleg heimild, 28. mars 2015).   Borgarleikhúsið hefur ekki farið í 

hópagreiningu á áskriftarkortshöfum en markaðsstjóri þess telur markhópinn vera 
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konur á aldrinum 30 ára til 70 ára. Borgarleikhúsið vill fyrst og fremst halda í sína 

korthafa og miðast markaðssetning töluvert að því. Aðspurður um af hverju fólk velji 

Borgarleikhúsið svaraði markaðsstjóri Borgarleikhússins því svo til, að fyrri upplifun 

skipti miklu máli sem og varan sjálf þ.e sýningin. Miklu máli skiptir að upplifun og 

væntingar leikhúsgesta séu sem bestar allt frá miðakaupum til heimferðar. Aðspurður 

um hvort Borgarleikhúsið hafi meðvitað þjálfað starfsfólk sitt til að framfylgja þessu 

svaraði hann neitandi. (Jón Þorgeir Kristjánsson, markaðsstjóri Borgarleikhússins, 

munnleg heimild, 25 mars 2015). 

Eitt af markaðstólum Borgarleikhússins er að setja á svið stóra og mikla sýningu 

annað hvert ár, má þar nefna Mary Poppins og nú Mamma Mia. Þessar sýningar eru 

bæði dýrar og áhættusamar og má sætanýting ekki fara niður fyrir 85% ef sýningin á að 

skila hagnaði. Slík verkefni eru markaðsvæn, auðþekkjanleg og fá mikla umfjöllun. 

Innanhúss skapa svona verkefni mikla þekkingu og þjappar öllu starfsfólki vel saman og 

því mikilvæg sem innri markaðssetning. Bæklingur Borgarleikhússins er mikilvægt 

markaðstól vegna áskriftarkorta. Myndefni og texti í bæklingi þarf að vera eins 

hnitmiðaður og lýsandi fyrir þá upplifun sem búist er við. Þetta er gert til að auðvelda 

fólki val á þeim sýningum sem hver og einn vill sjá. 

Sem markaðstæki er sala áskriftarkorta mjög góð vísbending um það hvaða sýningar 

muni seljast. Einnig eru áskriftarkortin góður grunnur til að stjórna fjölda sýninga og 

fylgir sölunni töluverð vissa ásamt því að hægt er að stóla á töluverðan fjölda til að bera 

út gott orð um sýningarnar (Jón Þorgeir Kristinsson munnleg heimild, 23. mars 2015). 
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2.1 Neytendahegðun 

 

Hegðun neytenda, af hverju keypt er, hvar og hvenær, er ágætlega lýst í viðbragðs og 

áreitislíkani (e. consumer behaviour model)  Philip Kotler (2010) og er gagnsæ leið til að 

sjá kaupferli neytenda. Kotler kallar huga neytandans „svarta kassann“ en í hann safnast 

áreiti frá markaðsráðum og umhverfi. Í þessum svarta kassa mætast þessi áreiti og 

persónulegir eiginleikar neytandans í ákvörðunarferli sem leiðir svo til niðurstöðu um val 

á vöru eða þjónustu. 

 

 

Mynd 1 Líkan af svarta kassa Kotlers (Kotler og Armstrong Princaple of marketing, 2010, bls 161). 

     Eins og sést á mynd 1 er markaðsáreitið í höndum fyrirtækjanna sjálfra í formi 

markaðsráðanna. Ákvörðunarferli neytandans er lýst í svarta kassanum, misjafnt er 

hversu lengi hvert atriði stendur yfir og margir aðilar geta komð að ákvörðuninni 

(Ratnesh, 2014). 
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2.1.1 Áreiti 

Þau tæki og tól sem fyrirtæki hafa til að ná fram tilætluðum hugrenningartengslum hjá 

skilgreindum markhópi kallast markaðsráðar (e. Marketing mix) (Kotler 2008). 

Markaðsráðarnir eru sjö talsins og eru: Vara, verð, dreifing, kynningarstarf, ferlar, fólk 

og umgjörð (Wilson, 2008). 

     Vörur geta verið áþreifanlegar jafnt sem óáþreifanlegar (Kotler 2008). Þó er rétt að 

skipta þeim í tvo flokka eftir því hversu mikillar þátttöku (e. Involvement) neytandi getur 

átt von á. Það er mikill munur á því að kaupa kíló af hveiti og fasteign. Hinn flokkunin 

snýr að aðgengi (e. Level of avilability), neytandinn ætlast til þess að geta keypt kíló af 

hveiti í næstu matvörubúð en er reiðubúinn til að leggja á sig töluverða leit og bið eftir 

rétta húsnæðinu (Palmer, 2004). Að sama skapi er munur á þátttöku neytandans þegar 

kemur að því að fjárfesta í áskriftarkorti þar sem velja þarf fjórar sýningar fram í tímann 

eða þá að kaupa stakan miða á sýningu. Áhættan er mun meiri þegar áskriftarkort er 

keypt og líkurnar á því að verða fyrir vonbrigðum aukast, einnig eru fjárútlát og 

skuldbinding meiri. Lengi töldu stjórnendur leikhúsa að velgengni þeirra væri nær 

eingöngu háð því hvort sýningin næði að vekja upp sterkar tilfinningar hjá 

leikhúsgestum sem vektu hjá þeim viðbrögð. Hins vegar hafa rannsóknir sýnt fram á að 

þjónustuþættir leikhúsanna þurfa að mæta væntingum gesta og hafa töluverð áhrif á 

það hvort gestir komi aftur í leikhúsið (Hirschman, 1982, Holbrook og Hirshman 1982, 

Holbrook, 2000, Addis og Holbrook, 2001, Hume M, o.fl. 2005). Stór hópur þeirra sem 

kaupa áskriftarkort eru þeir sem endurnýja sín kort (Kotler og Scheff, 1997). Ánægja 

viðskiptavinarins (e. Customer statisfaction) hefur lengi verið talin helsta vísbending um 

hvort endurtekin viðskipti muni eiga sér stað. Hins vegar eru fleiri þættir sem hafa áhrif 

á hvort af endurteknum viðskiptum verði eins og þægindi (e. Convinience), virði (e. 

Value), kunnugleiki (e. Customer familiarity), gæði þjónustunnar (e. Service quality), 

andrúmsloft (e. Mood) og hvernig fyrirtæki leysa úr vandamálum viðskiptavina (e. 

Service failure and recovery), (Oliver, 1999). 

Sú vara sem er til umfjöllunar í þessari ritgerð er áskriftarkort leikhúsanna tveggja og 

eru þau áþekk en þó er nokkur munur. Leikhúsin bjóða upp á nokkrar áskriftarleiðir sem 

sjá má í töflu 1. 
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Tafla 1 Mismunandi áskriftarleiðir leikhúsanna  

 

 

Þjóðleikhúsið 

   

Borgarleikhúsið 

4 sýningar á Stóra sviði kr. 14.500 4 sýningar/ viðburðir á öllum sviðum kr. 

15.900 

5 sýningar á Stóra sviði kr. 17.00  

4 frumsýningar kr. 23.000 4 frumsýningar kr. 21.900 

5 frumsýningar kr. 27.000  

3 sýningar kr. 11.500  

Ungmennakort 3 sýningar kr. 9.500 Ungmennakort 3 sýningar kr. 10.900 

 Korthafar fá 30% afslátt af öllum sýningum 

umfram þær 4 sem valdar eru. 

Heimild : Þjóðleikhúsið e.d. og Borgarleikhúsið e.d. 

 

Allir korthafar Þjóðleikhússins fá jafnframt afslátt af stökum miðum og gjafakortum. 

Þjóðleikhúsið býður upp á sérstaka „sjöttu sýningu“ þar sem boðið er upp á spjall eftir 

sýningu með listrænum stjórnendum. Leikhúsið kallar korthafa „leikhúsvin 

Þjóðleikhússins“ og gefur því til kynna að það vilji eiga í nánara sambandi gesti bæði 

hvað varða tilboð á stökum miðum, fríu kaffi og leiksrá ásamt sérstökum kynningum og 

spjallþráðum á samfélagsmiðlum (Þjóðleikhúsið.e.d. sótt 20. ágúst 2015). 

Borgarleikhúsið býður upp á áskriftarkort þar sem hægt er að velja 4 sýningar eða 

viðburði að eigin vali á hvaða sviði sem er á 15.900 kr, einnig er hægt að kaupa sér 

frumsýningarkort á 4 sýningar á 21.900. Gerðar hafa verið breytingar á mögulegum 

áskriftarleiðum, ein er sú að hægt er að bæta við 2000 kr og er þá hægt að velja sér tvo 

söngleiki í stað eins. Verð á söngleikjum er venju samkvæmt hærra en á almennri 

leiksýningu. Að auki býðst korthöfum 30% afsláttur af þeim sýningum sem í boði eru, 
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hyggist hann sjá fleiri en 4 sýningar. Borgarleikhúsið býður einnig upp á ungmennakort á 

10.900 Einnig fá korthafar 700 króna afslátt af stökum miðum og 15% afslátt af 

gjafakortum. Stakur miði á leiksýningu kostar frá 4990 kr upp í 7500 kr (Þjóðleikhúsið 

e.d. og Borgarleikhúsið e.d.  sótt 26. ágúst 2015). 

Borgarleikhúsið hefur ekki gert greiningu á því hverjir það eru sem kaupa helst 

áskriftarkort en þær upplýsingar sem fást þegar áskriftarkort er keypt eru kennitala og 

póstnúmer kaupanda. Á bak við þessi 10.000 kort eru ríflega 4500 kennitölur, þannig að 

gera má ráð fyrir því að hjón og pör kaupi sér í gegnum eina kennitölu og einnig er 

töluvert um það að „ömmur kaupi nokkur kort fyrir barnabörn“. Þjóðleikhúsið hefur ekki 

þessar upplýsingar eða vildi ekki upplýsa um þær (Sigurlaug Þorsteinsdóttir, 

markaðsstjóri Þjóðleikhússins, munnleg heimild 20. mars 2015). 

     Þjónusta er einnig söluvara, en einkenni hennar er að hún gerist í rauntíma og á 

raunstað og er óáþreifanleg og  ekki varanleg (Shostack, 1984). Þar sem þjónusta er 

huglæg í eðli sínu er ekki hægt að meta hana með áþreifanlegum hætti eins og vöru, þ.e. 

ekki hægt að bragða eða snerta þjónustuna þar sem þjónusta er aðgerð eða framkvæmd 

og gerir því mati á gæðum hennar erfitt fyrir (Edvardsson, Gustafsson og Ross, 2005). 

Oft á tíðum býður leikhúsið upp á upplifun sem ekki er hægt að lýsa eða skilgreina fyrir 

tiltekna hópa. Er listflutningur vara eða þjónusta eða sambland af hvoru tveggja og er 

hægt að flokka leikhús til framleiðslu- eða þjónustuiðnaðar? Er það tilgangur leikhússins 

að skila gestum glöðu og ánægðu út í nóttina að lokinni sýningu eða á það að hreyfa við 

fólki bæði á þægilegan og óþægilegan hátt? Svarið er bæði já og nei, leikhúsið getur 

skapað hvoru tveggja. Hume (2007) skilgreindi leikhúsið á þann hátt að það væri flókið 

fyrirbæri sem brúaði bilið milli afþreyingar og lista þar sem kjarninn væri hin 

fagurfræðilega upplifun, þekkingarleit, útrás tilfinninga og hrein skemmtun. Þessir 

flóknu þættir gera það að verkum að erfitt er að skilgreina leiksýningu sem annað hvort 

vöru eða þjónustu. Hins vegar er hver leiksýning einungis sýnd einu sinni og mikill 

munur getur verið á milli sýninga, samsetning áhorfenda og samspili leikara við 

áhorfendur gera hverja sýningu ólíka þó svo að um sömu vöru sé að ræða. Aftur á móti 

gegnir öðru máli um söfn og gallerí þar sem stöðugleiki sýningarinnar er meiri þar sem 

verið er að sýna hluti og gæði sýningarinnar sjálfrar er alltaf eins, ólíkt lifandi flutningi. 
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Verð er sú upphæð sem neytandi reiðir fram við kaup á vöru eða þjónustu (Kotler 

o.fl., 2008). Tekjur leikhúsa sem ekki eru rekin út frá hagnaðarsjónarmiðum eru leið til 

að viðhalda markmiðum stofnunarinnar frekar en að vera sjálfur tilgangurinn eða 

uppspretta hagnaðar, eins og í hefðbundnum rekstri (Kotler,P, Scheff, J, 1997). 

Verðsamkeppni hefur ekki viðgengist milli Borgarleikhúss og Þjóðleikhússins að öllu 

jöfnu en árið 2008 þegar Borgarleikhúsið hleypti af stokkunum áætlun sinni um að fjölga 

kortagestum margfalt var verð á áskriftarkortum lækkað en verð á stökum miðum 

hækkað (Magnús Geir Þórðarson, fyrrum leikhússtjóri Borgarleikhússins, munnleg 

heimild, 28. mars 2015). Þetta hafði þau áhrif að sala á árskortum fór úr því að vera örfá 

hundruð yfir í 12.000 þúsund. Verð hefur því töluverð áhrif á aðsókn í leikhúsin. 

Kynningarstarf eða miðlun upplýsinga til núverandi og mögulegra viðskiptavina er 

mikilvægur þáttur þar sem ýmsar aðferðir eru notaðar til að miðla upplýsingum um 

starfsemina og jafnframt að hvetja mögulega viðskiptavini til að eiga í viðskiptum við 

fyrirtækið. Kynningarstarf samanstendur af auglýsingum, persónulegri sölumennsku, 

beinni markaðssetningu, söluhvötum og almannatengslum. (Kotler, Armstrong, Wong, 

Saunders, 2008). Til viðbótar þessari hefðbundnu upptalningu má bæta við gagnvirkum 

markaðssamskiptum (e. interactive marketing). Þau ganga út á það að upplýsingaflæði 

gengur í báðar áttir, bæði frá fyrirtæki til neytenda og frá neytendum til fyrirtækis og til 

annarra neytenda (Baird og Paranis, 2011). Fyrirtæki eiga mun auðveldara með 

viðbrögð, hvort heldur er gagnvart óþægilegum uppákomum, bregðast við endurgjöf, 

koma frá sér upplýsingum hratt og örugglega og mynda tengsl við viðskiptavini sína. 

Þessi tengsl eru verðmæti því sterk tengsl leiða frekar til endurtekinna viðskipta og 

hagnaðar til lengri tíma litið (Kotler og Keller, 2010).  

Kynningarstarf leikhúsa snýst um að upplýsa, sannfæra og að fræða væntanlega 

viðskiptavini um hinar jákvæðu afleiðingar þess að velja þennan eða hinn listviðburðinn. 

Eitt af því sem hamlaði vexti árskortasölunnar hér áður fyrr var hversu seint leikhúsin 

fóru af stað með kynningu á einstökum verkum. Því var það mikilvægur hlekkur í 

markaðsáætlun Borgarleikhússins að stokka upp kynningarmálin og gefa fólki möguleika 

á því að átta sig betur á þeim sýningum sem í boði eru strax í upphafi leikárs þegar 

meginþungi árskortasölunnar stendur yfir (Magnús Geir Þórðarson, fyrrum leikhússtjóri 

Borgarleikhússins , munnleg heimild, 28. mars 2015). 
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Til að leikhúsgestir geti tekið upplýsta ákvörðun um hvort sækja eigi listviðburð þurfa 

tryggðargestir eða vanir leikhúsgestir upplýsingar um sjálfan viðburðinn, hvaða sýning er 

í boði og hverjir standi að henni sem og tímasetningu, staðsetningu, miðaverð og 

hvernig sé best að verða sér út um miða. Þessu er best náð með auglýsingum í 

dagblöðum, útvarpi og með beinum vefpósti eða í gegnum samfélagsmiðla. Þessi hópur 

mun leita að upplýsingum um viðburði í nánustu framtíð án þess að til þurfi að koma 

sérstök hvatning eða tilboð (Kottler, Scheff, 1997). Töluverður hluti þessa hóps lítur á 

leikhús sem listform og sækir viðburði vegna tilfinningalegra þátta og meta upplifun sína 

nær eingöngu út frá gæðum sýningarinnar (Hume, 2007). 

Til að sannfæra mögulega tryggðargesti þarf að ganga skörinni lengra en að upplýsa. 

Hér þarf að nýta alla þá þætti sem kynningarstarfið býður upp á, almannatengsl, 

persónulega sölumennsku og auglýsingar sem þurfa að sýna viðburðinn í spennandi ljósi  

(Kottler, Scheff, 1997). Stór hluti þessa hóps lítur á leikhúsið sem afþreyingu og því 

skipta aðrir þættir máli eins og þjónustustig, miðasala, aðgengi, drykkir fyrir sýningu og 

matur og bílastæði o.fl. (Hume, 2007).  

Að kunna að meta leikhúsið er lærð hegðun og tekur tíma. Þetta þýðir að til þess að 

fjölga þeim gestum sem líklegir eru til að koma oftar en stöku sinnum á lífsleiðinni kallar 

á fræðslu sem dýpkar skilning og ánægju á leikhúsforminu sem getur framkallað þrána 

til að sækja listviðburði. Sá hópur sem ekki næst til í gegnum sannfæringuna þarf að 

fræða og upplýsa  þannig að þessi hópur verði móttækilegur fyrir sannfæringu. Fræðsla 

er bæði  tímafrek og mikið fyrir henni haft og snýst oftar en ekki um það að breyta 

viðhorfi fólks. Því hafa leikhúsin varið kröftum sínum frekar í upplýsingar og sannfæringu 

en fræðslu til þeirra sem skilgreina sig ekki sem mögulega leikhúsgesti (e. Nonattenders) 

(Kottler, Scheff, 1997). 

Dreifing eru þær aðgerðir fyrirtækis sem gera vörur og þjónustu aðgengilegar fyrir 

markhópa (Kotler 2008). Dreifing vörunnar fer fram innan leikhússins. Leikhúsið sjálft 

skapar möguleikana sem og takmarkanir þess efnis sem hægt er að framleiða og hversu 

marga miða hægt er að selja. Dreifing getur einnig átt við þær leiðir sem leikhúsið hefur 

til þess að selja miða á sýningar, einnig má telja leikferðir um landið og landvinninga 

erlendis til dreifingar (Kottler, Scheff, 1997).  
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Það skiptir máli að það fólk sem er í beinum samskiptum við viðskiptavinina sé 

meðvitað um hlutverk sitt og átti sig á að það sé andlit fyrirtækisins og hafi það að 

markmiði að upplifun viðskiptavinarins sé jákvæð. (Wilson o.fl. 2012). Aðrir 

viðskiptavinir geta haft áhrif á það hverjir telji sig viðskiptavini, líkur sækir líkan heim. 

(Engel o.fl. 1990). Í leikhúsinu er það allt frá fólki í  miðasölu til leikara á sviði sem hefur 

áhrif á upplifun fólks (Kottler, Scheff, 1997). 

Ferli er verklag og aðgerðir sem miða að því að skapa þjónustu (Palmer 2004). Þættir 

eins og upplýsingar til leikhúsgesta, biðtími í miðasölu, fatahengi og á bar sem og aðstoð 

sætavísa skipta máli og ekki síður hvernig komið er til móts við óánægða leikhúsgesti og 

kvartanir þeirra. (Kottler, Scheff, 1997). 

Umgjörð og útlit (e. Physical evidence) er allt það sem viðskiptavinir skynja innan 

veggja fyrirtækisins (Palmer 2004). Það er erfitt að skilgreina hið fullkomna leikhúsrými 

og hafa leikhús um allan heim farið ólíkar leiðir en hugsunin er þó yfirleitt þannig að 

leikverkið sé málverkið og leikhúsið ramminn (Kottler, Scheff, 1997). Það er til að mynda 

munur á Þjóðleikhúsi og Borgarleikhúsi þar sem Þjóðleikhúsið stendur sem hnarreist 

álfahöll í miðbænum en Borgarleikhúsið lágreistara áfast verslunarmiðstöð. Starfsfólk 

Þjóðleikhússins klæðist mjög formlegum einkennisfötum en aftur á móti eru starfsmenn 

Borgarleikhússins frjálslega klædd í merktum stuttermabolum.  

Með ytra umhverfi er átt við áreiti sem getur verið af ýmsum toga en talið er að fjórir 

þættir ráði mestu um hegðun neytenda en það eru efnahaglegir þætti (e. Economic 

factors) sem geta haft áhrif á kaupgetu fólks. Tæknilegir þættir (e. Technological 

factors), tæknin er alltaf að þróast og hún hefur áhrif á þá afþreyingu sem í boði er. 

Einnig hefur hún gert fólki kleift að njóta meiri og betri afþreyingar heimafyrir. Pólitískir 

þættir (e. Political factors) eiga helst við um lög og reglur, samkeppni, tolla og skatta og 

niðurgreiðslur og framlög til lista. Menningarlegir þættir (e. Cultural factors) hafa mikil 

áhrif á langanir og þarfir okkar þar sem hegðun er lærð í gegnum samfélagsmótun. 

(Kotler o.fl., 2008). Stéttskipting (e. Social class) er í öllum menningarsamfélögum en þó 

mismikil en hún snýr frekar að félagslegri stöðu en tekjum fólks, hún hefur með lífstíl og 

atferli að gera sem og væntingum. (Engel o.fl., 2009).  
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2.1.2 Svarti kassi neytanda 

Svarti kassinn í líkani Kotlers vísar í að það er ómögulegt að vita hvað gerist í huga 

neytandans en hann telur þó upp þrjá þætti sem hafa áhrif, en það eru félagslegir þættir 

(e. Social factors), persónulegir þættir (e. Personal factors) og loks sálfræðilegir þættir 

(e. Pshycological factors). 

Félagslegir þættir hafa ekki síður mikil áhrif á neytendur en og menningarlegir þættir. 

Félagslegir þættir eru til að mynda viðmiðunarhópar (e. Reference group), fjölskylda, 

stöða einstaklings sem og félagsleg hlutverk einstaklingsins (Kotler P, 1997). Leiðtogar 

eru þeir sem hafa frumkvæði í hópi og aðrir leita til þeirra til innblásturs. 

Skoðanamótendur (e. Opinion leaders) eru þeir sem hafa yfir að ráða þekkingu og innsæi 

á tilteknum vörum og þjónustu (Solmon,M, 2002). Leikhúsgagnrýnendur eru dæmi um 

skoðanamótandi einstaklinga. Áhrif þeirra hér á landi hafa verið mikil og sýningar eiga 

oft líf sitt undir góðri gagnrýni (Magnús Geir Þórðarson, fyrrum leikhússtjóri 

Borgarleikhússins , munnleg heimild, 28. mars 2015). 

Persónulegir þættir hafa mikið að segja um kauphegðun. Persónulegir þættir eru 

t.a.m. aldur, lífskeið, starf, sjálfsmynd, lífstíll og persónuleiki viðkomandi (Kotler o.fl., 

2008). Það er ljóst á sölutölum Borgarleikhússins að aldur hefur skipt máli en árið 2005 

voru 2 árskort seld til 25 ára og yngri en með þeim breytingum sem ráðist var í 2008 

fjölgaði í þessum aldurshópi  all verulega, en sérstök áhersla hefur verið lögð á að ná til 

þessa aldurshóps. (Magnús Geir Þórðarson, fyrrum leikhússtjóri Borgarleikhússins, 

munnleg heimild, 28. mars 2015). Tilfinning markaðsstjóra Þjóðleikhússins er sú að 

flestir gestir Þjóðleikhússins séu vel menntað háskólafólk sem kjósi til vinstri í pólitík, 

frekar en hægri sinnaðir iðnaðarmann (Sigurlaug Þorsteinsdóttir, markaðsstjóri 

Þjóðleikhússins, munnleg heimild, 20. mars 2015).  

Þeir sálfræðilegu þættir sem áhrif hafa á kauphegðun eru þættir eins og hvatning (e. 

Motivation), skynjun (e. Perception), lærdómur (e. Learning), trú (e. Beliefs) ásamt 

viðhorfi (e. Attitudes) (Kottler o.fl., 2008). Hvati er þörf einstaklingsins og knýr hann til 

að gera eitthvað í málunum. Þeir þættir sem helst eru nefndir í rannsóknum á 

neytendahegðun þegar kemur að neyslu lista eru ánægja, þörfin að flýja 

hversdagsleikann og fræðast en sá þáttur sem oftast er nefndur er þörfin fyrir að hitta 
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annað fólk og fólk nýtir sér listviðburði til að uppfylla þá þörf (Walmsley 2011; Unger og 

Kernan 1983; Slater 2007). 

Ákvörðunarferli felur í sér ástæðuna fyrir því af hverju viðskiptavinur kaupir það sem 

hann kaupir. Þetta er kannski hið heilaga gral sem markaðsfólk og markaðsrannsóknir 

vilja fá svör við,en  þau eru lokuð í „svarta kassa“ Kotlers. Hins vegar kom hann auga á 

þau skref sem neytandinn fer í gegnum áður en ákvörðun er tekin: 

 Þörfin er greind 

 Upplýsingaleit 

 Valmöguleikar metnir 

 Kaupáform 

 Kaupákvörðun 

 Eftirkaupaáhrif 

 

Neytandinn fer ekki endilega í gegnum allt ferlið  í hvert sinn sem hann kaupir 

eitthvað. Þegar neytandi þekkir vöruna má gera ráð fyrir því að ákveðnum skrefum sé 

sleppt (Kotler o.fl., 2008). 

Neytandi áttar sig á að hann hefur ákveðna þörf sem verður að uppfylla. Þörfin getur 

verið af tvennum toga, innri þörf (e. Internal stimuli)  sem gæti verið hungur sem verður 

að seðja en einnig getur verið um að ræða þörf sem sprottin er vegna áreitis utanfrá (e. 

External stimuli). Þessi þörf getur stafað frá áhrifum auglýsinga eða þá að 

viðmiðunarhópur notar ákveðna vöru. Hvaða þættir það eru sem kveikja þörf er verkefni 

markaðsfólks (Kotler o.fl., 2008). Hvaða þarfir kalla á leikhúsferð eru nokkrar og verður 

farið í þær nokkuð ítarlega síðar en helstu þarfir eru félagslegar auk vitsmunalegra, 

tilfinningalegra og andlegra þarfa (Hume 2007; Walmsley 2012). 

Þörfin er ljós og því verður að leita upplýsinga um mögulegar leiðir til að uppfylla 

hana. Neytandinn getur leitað upplýsinga innra með sér með upprifjun en dugi það ekki 

til þarf hann að leita út á við sem felst m.a. í því  að safna upplýsingum frá markaði 

(Engel o.fl., 1990). Með auknu magni upplýsinga vex þekking neytandans á möguleikum 

markaðarins (Kotler o.fl., 2008). Helstu tæki leikhúsanna til að miðla upplýsingum er 

veglegur bæklingur að hausti þar sem gerð er grein fyrir þeim sýningum sem verða á 

fjölunum þann veturinn. Mikið er í hann lagt og eitt af markmiðum hans er að gera fólki 

grein fyrir hvers konar sýningar þetta eru með það að markmiði að stýra væntingum 
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leikhúsgesta og til að koma í veg fyrir möguleg vonbrigði með val á sýningum. Þessum 

bæklingum er dreift í hvert hús á Stór Reykjavíkursvæðinu, en einnig er upplýsingum 

miðlað í fjölmiðlum og á netinu (Magnús Geir Þórðarson, fyrrum leikhússtjóri 

Borgarleikhússins, munnleg heimild, 28. mars 2015). 

Þegar komið er að s“tiginu valmöguleikar metnir“ þarf neytandinn að vinna úr þeim 

upplýsingum sem hann hefur safnað og meta þá. Neytandinn þarf að átta sig á  

viðmiðunum sínum og eiginleikum valkostanna. Þá þarf hann að forgangsraða  

valkostunum. Oft hefur neytandi þróað með sér vörumerkjatrú (e. Brand belief) sem er 

nátengd vörmerkjaímynd (e. Brand image) sem byggð er á reynslu viðkomandi. Einnig 

metur neytandi hagnýta eiginleika valkostanna (Kotler o.fl., 2008). Samanburður er oft 

notaður til að meta valmöguleika. Rannsókn Hume o.fl. (2005) benda hins vegar til þess 

að hefðbundinn samanburður milli sambærilegra kosta eigi ekki alltaf við þegar hugað 

er að neyslu listviðburða. Talið er að neytendur reyni þess í stað að draga úr kaupáhættu 

með því að velja út frá fyrri reynslu eins og leikara, þ.e. ef þessi eða hinn leikariinn er í 

uppáhaldi, eða þá út frá umtali um sýninguna.  Þessi þáttur er mikilvægur þessari 

rannsókn þar sem valmöguleikarnir eru fjórir, árskort í annað hvort Borgarleikhús eða 

Þjóðleikhús eða bæði eða þá fallið er frá kaupum. Þeir þættir sem skipta helst máli eru 

m.a. þær sýningar sem í boði eru, fyrri upplifun í leikhúsunum, staðsetning, 

viðmiðunarhópur og verð (Kotler og Scheff, 1997).  

Þegar valmöguleikar hafa verið vegnir og metnir er komið að kaupáformum. Tvö 

atriði geta haft verulega áhrif á þróun áforma í ákvörðun. Í fyrsta lagi eru það viðhorf 

annarra, að einhver sem máli skiptir í lífi viðkomandi mælir með öðrum möguleika. Í 

öðru lagi geta komið upp óvæntar uppákomur eins og breytingar á ráðstöfunartekjum 

(Kotler o.fl., 2008). 

Skynjuð áhætta (e. Perceived risk) getur valdið því að neytandinn breyti eða fresti 

kaupákvörðun sinni. Kaupum fylgir alltaf áhætta, varan getur verið of dýr, valdið 

vonbrigðum eða ekki í takti við sjálfsmynd neytandans (Kotler o.fl., 2008). Skynjuð 

áhætta hefur töluverð áhrif á það hvort fólk velji það að neyta listviðburða og 

menningar. Áhættan getur verið í formi peninga en einnig og ekki síður er áhættan 

fólgin í tilfinningalegu, vitsmunalegu og félagslegu sjálfstrausti, áhættan að fara út fyrir 

þægindarammann sinn (Morris Hargraves McIntyre, 2007). Leikhúsin geta dregið úr 



 

31 

þessari skynjuðu áhættu með því að þróa samband sitt við leikhúsgesti með markvissri 

upplýsingagjöf um hvers konar upplifun megi búast við. Bæði Borgarleikhúsið og 

Þjóðleikhúsið leggja mikla áherslu á það að leikhúsgestir velji sýningu við hæfi og reyna 

eftir fremsta megni að miðla innihaldi og stemmingu þeirra verka sem í boði eru á 

hverju leikári með veglegum bæklingi að hausti. Dæmi um slæma miðlun væri að hafa 

þekkta gamanleikara í skoplegri uppstillingu og gefa til kynna létta og fyndna upplifun 

þegar verkið væri í raun súrrealísk þjóðfélagsádeila. Leikhúsin reyna eftir fremsta megni 

að koma í veg fyrir væntingagap (Magnús Geir Þórðarson, fyrrum leikhússtjóri 

Borgarleikhússins , munnleg heimild, 28. mars 2015). 

Eftirkaupsáhrif fela í sér hvort að neytandinn er ánægður með kaupin eða ekki? Voru 

væntingar framar vonum? Ef ekki, leiðir það til þess að neytandi upplifir vonbrigði eins 

og í dæminu hér að framan (Kotler o.fl., 2008). Misræmi milli væntinga og frammistöðu 

mun leiða til þess að neytandi muni auka upplýsingaleit til að styrkja kaupákvörðun sína. 

Ánægður neytandi mælir með henni en óánægður neytandi mun líklega skila vörunni 

eða leita sér betri upplýsinga (Sandhusen, 2000). 

2.2 Ástæður þess að fólk fer í leikhús.  

Eins og fram kom í umfjöllun minni um svarta kassa Kotlers eru það margir þættir sem 

hafa áhrif á kaupákvörðun neytenda. Í tilraun sinni til að skilja tónleika- og leikhúsgesti 

sá hann þessa sömu þætti hafa mikil áhrif á kaupákvörðun leikhúsgesta, þ.e.a.s: 

 

I. Umhverfisþættir (félagslegir, efnahagslegir og tæknilegir þættir) 

II. Menningarlega þætti (uppruni þjóðernis, smærri félagslegir hópar, stéttarstaða) 

III. Félagslega þætti (viðmiðunarhópar, mótendur skoðana, nýjungagirni) 

IV. Sálfræðilega þætti (persónuleiki, viðhorf og trú, áhugahvöt) 

V. Persónulega þættir (starf, ráðstöfunartekjur, fjölskylda, staða á lífsskeiði) 

(Kotler, Scheff, 1997). 

 

En hvað með þá sem þegar sækja leikhús, hvaða þættir eru það sem þeir eru að 

sækjast eftir? Dr. Ben Walmsley (2011) rannsakaði ástæður þess af hverju fastagestir 

fóru í leikhús bæði á Englandi og Ástralíu. Niðurstöður rannsóknar hans voru þær að 
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helsti hvati leikhúsgesta var þörfin fyrir tilfinningalega örvun og upplifun. Fólk vildi sjá 

verk þar sem samfélagið, fjölskyldan og samskipti voru krufin til mergjar og sýnd í nýju 

ljósi. Sýningar sem gestir töldu góða upplifun voru að þeirra mati sannar og samkvæmar 

sjálfum sér. Og að sama skapi þótti ótrúverðug túlkun persóna vera sá hluti 

upplifunarinnar sem hafði neikvæð áhrif á leikhúsferðina.   

Þriðjungur þátttakenda héldu eftir miðanum og leiksránni sem styður við það sem 

áður kom fram að gestir koma að stórum hluta í leikhúsið af tilfinningalegum ástæðum 

og vilja því eiga eitthvað til minningar um þá stund sem þeir áttu í leikhúsinu. 

Næst algengasta ástæða sem fólk lét uppi af hverju það sækti leikhús var sambland 

skemmtunar og fræðslu (e. Edutainment).  Að sjá eitthvað skemmtilegt en á sama tíma 

að fræðast um framandi heima, tíma eða fólk. Sumum fannst það vera skylda sín að 

þekkja klassískar bókmenntir og taldi tilvalið að sjá söguna leikna á sviði. Sumir vildu 

upplifa eitthvað ögrandi og óþægilegt, pínu hrylling kannski. Margir nefndu þá skýringu 

að þeir vildu víkka sjóndeildarhring sinn í gegnum leikhúsið. 

Flótti frá hversdagsleikanum (e. Escapism) kom næst á eftir sem ástæða fyrir 

leikhúsferð. Að skilja eigið líf eftir við innganginn og ganga inn í aðra veröld, að hvíla sig 

á hversdagsleikanum. 

Einnig voru nefndar hefðir og siðir við leikhúsferðir, allt frá því að sækja miðann í 

miðasöluna, finna sætið sitt, fá sér drykk fyrir sýningu og í hléi og ekki síst að láta sér 

hlakka til. Einn angi þessa þáttar er það að klæða sig upp og vera í sínu fínasta pússi og 

annar angi er hefðin við uppklappið í lok sýningar. 

Sumir nefndu það að vera í návígi við leikarann iðka sína list í rauntíma. Í Ástralíu var 

nokkuð um það að áhorfendum þótti merkilegt að horfa á fræga leikara leika og vera í 

sama rými og hann. Það að sýningin sé lifandi flutningur þar sem sambandið milli 

áhorfenda og leikenda er miklu nánara en ef horft er á bíómyndir eða sjónvarp. Allt 

getur gerst. 

Niðurstöður Dr. Ben Walmsey  eru í samræmi við aðrar rannsóknir (Bouder – Pailler, 

1999, Garbarino og Johnson, 1999). 

Tafla 2 sýnir samantekt yfir það þær ástæður sem fólk gaf fyrir leikhúsferð sinni og 

flokkað eftir því hvernig þessar ástæður tengjast hvötum. 
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Tafla 2 Þarfir og hvatar leikhúsgesta. 

Þarfir og hvatar áhorfenda Tegund  tengingar 

 

Vera hluti af samfélagi 

Venjur og hefðir 

Flótti frá hversdagsleikanum 

Fá siðferðislegar áskoranir 

Spegla sig í verkinu 

Að tengjast frumlegu fólki og verkefnum 

Fegurðarþrá 

Að koma hefðum áfram til barna sinna 

Eiga gæðastund með sjálfum sér 

 

 

 

 

Andlegar 

Gæsahúð 

Innlifun 

Finna fyrir áhrifum 

 

Skynjun 

Setja sig í spor annarra 

Fá tilfinningalegt skot (e. Hit) 

Láta hreyfa við sér 

Að detta inn í atburðarrás og taka þátt 

Persónuleg tenging 

Að kanna mannleg samskipti 

Fortíðarþrá 

Að upplifa og fagna  

menningarlegu   sjálfstæði 

Sögustund 

 

 

 

 

Tifinningalegt 

Þróa með sér heimssýn 

Að láta ögra sér 

Sjálfsefling 

Að uppfræða sig um sagnfræði 

 og samtíma 

 

Vitsmunaleg 

Að hitta annað fólk 

Gæðastund með vinum og fjölskyldu 

Að taka þátt í viðburði 

Skemmtileg kvöldstund 

Út að borða og sýning  

Góð sæti og gott útsýni 

Góð þjónusta og gott leikhús 

 

 

 

Félagslegt 

Heimild : Walmsley, 2011. 
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3 Aðferð 

„Rannsóknir eru gerðar til þess að finna sjónarhorn á veruleikann. Til þess að finna þetta 

afbrigði veruleikans er hins vegar hægt að fara ýmsar leiðir og sagan kennir okkur að 

ekki sé endilega víst  að við séum komin á leiðarenda í leit okkar að bestu leiðunum til 

þessa“ (Sigurlína Davíðsdóttir 2003, bls. 219 ).  

Beitt var megindlegri aðferð í formi spurningakönnunar en  megindlegar rannsóknir 

eiga sér langa sögu og eru einkenni þeirra að upplýsingum er safnað í tölulegu formi á 

hlutlægan hátt og tölfræðilegum og skipulegum aðferðum er beitt þegar gögn eru borin 

fram og túlkuð. Gerð er krafa um að rannsakandi sé hlutlægur (e. objective) þegar 

kemur að mælingum (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Ein aðferð til að safna megindlegum upplýsingum er spurningalisti sem  hefur það að 

markmiði að safna upplýsingum um viðhorf, skoðanir, atferli og/eða tilfinningar 

(Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Árnadóttir, 2013). Styrkleiki aðferðarinnar 

felur í sér að þátttakandi hefur ávallt val um hvort taka eigi þátt og tekur ekki 

ákvarðanir út frá þrýstingi. Nafnleyndar er ávallt gætt (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

Markmið rannsóknarinnar var annars vegar að kanna hvaða ástæður liggi að baki 

leikhúsferðum hjá áskriftarkortshöfum Borgarleikhússins og Þjóðleikhússins, hvaða 

ástæður liggi að baki kaupum á áskriftarkortum, hvaða þættir hafi áhrif þegar sýningar 

eru valdar á kortið og hvaða þættir skýri val á leikhúsi þegar kort er keypt. Hins vegar 

vildi rannsakandi mæla þessar ástæður og þætti tölulega og geta þannig fundið mun á 

ólíkum hópum innan áskriftarkortshafa leikhúsanna tveggja. 

Leitast var við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 

I.   Af hverju fara kortagestir í leikhús?  

II.   Af hverju kaupir fólk áskriftarkort? 

III.  Hvaða þættir hafa áhrif þegar sýningar eru valdar á áskriftarkortið?  

IV.  Hvaða þættir skýra val á leikhúsi þegar áskriftarkort er keypt?  
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3.1 Þátttakendur 

Rannsakandi notaðist við  markmiðsúrtak  (e. purposie sample) sem felur í sér að beitt 

er  aðferðum sem rannsakandi telur að hæfi markmiðum rannsóknarinnar og úrtakið er 

valið út frá því sem rannsaka á  (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). 

Úrtakið voru einstaklingar sem hafa fjárfest í áskriftakortum hjá Þjóðleikhúsinu og 

Borgarleikhúsinu og eru á póstlista leikhúsanna. Samráð var haft við leikhúsin tvö og 

sendu þau út spurningalista á póstföng þátttakenda. Spurningalistinn var sendur á 6980 

netföng. Þátttakendur voru frá 18 ára aldri, af báðum kynjum og menntunarstig þeirra 

var allt frá grunnskólaprófi til framhaldsmenntunar í háskóla.  Svör bárust frá 1543 

þátttakendum 1213 konum eða 82% og 274 körlum eða 18%,  svarhlutfall er um 22%. 

Bakgrunnsspurningar voru kyn, aldur og menntun en einnig var spurt um í hvoru 

leikhúsinu viðkomandi hefði keypt síðast leikhúskort. Tafla 3 sýnir menntunarstig 

þátttakenda. 

Tafla 3 Menntunarstig þátttakenda 

Menntunarstig Hlutfall 

Grunnskóli 6 

Menntaskóli 13,1 

Iðnskóli 6,20 

Grunnmenntun háskóli 28,2 

Framhaldsmenntun háskóli 46,4 

 

Tafla 4 sýnir aldursdreifingu þátttakenda. 

Tafla 4 Aldur þátttakenda 

Aldur Hlutfall 

18-25 3,6 

26-35 6,5 

36-45 10,9 

46-55 28,9 

56-65 32,5 

66-75 14,2 

       76 + 3,4 

 

Tafla 5 sýnir kynjahlutföll þátttakenda. 
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Tafla 5 Kyn þátttakenda 

 
Kyn Hlutfall 

Karlar 82 

Konur 18 

 

Í töflu 6 sést í hvaða leikhúsi þátttakendur keyptu sín áskriftarkort. 

Tafla 6 Leikhús sem þátttakandi keypti hjá 

Hvar var kort keypt % 

Borgarleikhús 53 

Þjóðleikhús 17 

Bæði Borgarleikhús og Þjóðleikhús 30 

 

3.2 Mælitæki 

Þar sem hinn íslenski leikhúsmarkaður og sér í lagi áskriftarkort leikhúsanna hefur lítið 

sem ekkert verið rannsakaður þurfti rannsakandi að þróa mælitæki í samráði  við 

leiðbeinanda. Byrjað var á að taka viðtöl við 6 korthafa, fjórar konur og tvo karla á 

aldrinum 29 ára til 74 ára. Menntunarstig þeirra var frá grunnskólaprófi til 

framhaldsmenntunar í háskóla.  Tilgangur viðtalanna var að fá ólíkar skoðanir sem hægt 

væri að nýta til að smíða spurningalista sem hægt væri að leggja fyrir korthafa 

leikhúsanna. Markmiðið var að fá sem flest sjónarhorn á það sem skipti kortagesti máli 

þegar kom að rannsóknarspurningunum fjórum. Um hentugleikaúrtak var að ræða en í 

hentugleikaúrtaki  velur rannsakandi þátttakendur út frá því hversu auðvelt er að 

nálgast þá (Þórlindur Þórlindsson o.fl. 2003). Sendi rannsakandi beiðni á Facebook síðu 

sinni þar sem óskað var eftir viðtölum við einstaklinga sem ættu áskriftarkort annað 

hvort í Borgarleikhúsi eða Þjóðleikhúsi. Fékk rannsakandi nokkrar ábendingar um 

mögulega korthafa, einnig buðust nokkrir til þess að ræða við rannsakanda. Var það von 

hans að fá einstaklinga sem væru áhugasamir og gæti þar með aukið skilning og 

þekkingu hans á viðfangsefninu. Notast var við hálf opin viðtöl þar sem spurt var: Af 

hverju ferðu í leikhús, af hverju kaupirðu áskriftarkort í leikhús, hvernig ferðu að því að 

velja sýningar á kortið og af hverju valdirðu áskriftarkort í því leikhús sem fyrir valinu 
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varð? Með þessu var viðtalsramminn afmarkaður. Í upphafi hvers viðtals kynnti 

rannsakandi sig og tilgang verkefninsins og tilkynnti þátttakendum um að nafnleyndar 

yrði gætt og fullum trúnaði heitið. 

Viðtölin voru tekin upp og voru á bilinu 15 til 20 mínútur. Voru viðtölin skrifuð upp 

orðrétt og lesin yfir nokkrum sinnum til að átta sig á samhenginu 

Svör viðmælenda voru notuð sem grunnur að spurningalistanum en einnig var notast 

við upplýsingar sem fengust úr viðtölum við markaðsstjóra leikhúsanna tveggja  en 

einnig voru nýttar spurningar úr erlendum rannsóknum á sama efni (Walmsley, 2011). 

Spurningalistinn samanstóð af 26 staðhæfingum (Viðauki 1). Staðhæfingarnar voru á 

fimm punkta Likert kvarða  þar sem 1 var mjög ósammála og 5 var mjög sammála, allir 

svarkostir voru merktir með orðagildum.  

Þegar kom að spurningunni, af hverju fer fólk í leikhús var töluverður samhljómur 

meðal viðmælenda. Voru því sex fullyrðingar sem viðmælendur gáfu upp sem ástæður 

fyrir leikhúsferð, tvær tifinningalegar er snéru að upplifun og gleði, tvær félagslegar er 

snéru að tilbreytingu og skemmtun og tvær vitsmunalegar er snéru að fræðslu og 

samfélagsspegli. Þessar ástæður eru í fullu samræmi við þær rannsóknir sem 

rannsakandi studdist við. (Walmsley, 2011, Slater, 2007). 

Þegar kom að spurningunni um ástæður fyrir kaupum á leikhúskorti var einnig nokkur 

samhljómur milli viðmælenda þar sem betri kjör og vilji til að sjá fjölbreytt úrval sýninga 

og gott skipulag var megin stefið. Einnig vildi rannsakandi kanna hversu mikið hinn 

upprunalegi tilgangur kortanna, að eiga sitt sæti á sína sýningu, væri metinn.  

Þegar kom að spurningunni um þá þætti sem skiptu máli við val á þeim sýningum 

sem kortagestur valdi á kortið voru nokkrir þættir sem viðmælendur lögðu mikla áherslu 

á og var fjölbreytni sýninga oft nefnt ásamt áhugaverðum söguþræði. Einnig nefndu 

sumir listræna stjórnendur og kunnugleika verkanna. Einhverjir nefndu það að léttleiki 

skipti máli. Rannsakandi taldi mikilvægt að spyrja einnig um andstæðu léttleika eða 

dramatík til að fá betri sýn á hvor tegund leiksýninga ætti frekar upp á pallborðið hjá 

kortagestum. 

Þegar kom að spurningunni um hvaða þættir hefðu áhrif á val kortagesta á því 

leikhúsi sem sem áskriftarkort var keypt í var einn  þáttur sem viðmælendur nefndu allir  

en það  voru þær sýningar sem leikhúsið bauð upp á. Einhverjir nefndu staðsetningu 
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leikhússins og verðið á kortinu. Einn nefndi nálægð við veitingastaði. Rannsakandi bætti 

við þættinum íslensk verk þar sem Þjóðleikhúsið hefur ákveðnum skyldum að gegna 

gagnvart íslenskri leikritun og vildi rannsakandi kanna hversu miklu máli sá þáttur skipti 

íslenska kortagesti. 

3.3 Framkvæmd 

Spurningalistinn var settur saman í samráði við leiðbeinanda í september 2015 og þegar 

listinn var talinn fullnægjandi út frá markmiðum rannsóknarinnar var haft  samband við 

bæði leikhúsin og óskað eftir því að fá að senda rannsóknina á póstlista þeirra og var 

spurningalistinn sendur út 28. október 2015 og ítrekun að  tveimur vikum og að fjórum 

vikum liðnum.  Þátttakendur í könnuninni fengu þær upplýsingar að um væri að ræða 

könnun sem væri hluti af lokaverkefni rannsakandi í markaðsfræði við Háskóla Íslands 

þar sem markmið rannsóknarinnar væri að kanna hvað skipti leikhúsgesti máli þegar 

farið væri í leikhús og hvaða þættir skiptu máli þegar áskriftarkort væru valin. Áréttað 

var að þátttaka viðkomandi skipti miklu máli til að fá sem skýrustu niðurstöður 

 (Viðauki 1). 

Í janúar og febrúar 2016 var tölfræðileg greining framkvæmd í forritinu SPSS. Þar var 

gerð lýsandi tölfræði og marktektarpróf og niðurstöðurunnar. 
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla mun ég greina frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Fyrst verður greint frá 

ástæðum þess að áskriftarkortshafa sækja leikhús, því næst verður rýnt í ástæður fyrir 

kaupum á áskriftarkortum. Að því loknu mun athyglin beinast að þeim þáttum sem hafa 

áhrif á val kortagesta á þeim sýningum sem setja þarf á kortið og að lokum rýni ég hvað 

hafi áhrif þegar kortagestir velja sér leikhús til að fara í.  

Í töflu 7 má sjá ástæður fyrir leikhúsferðum áskriftarkortshafa leikhúsanna en þar 

skiptir upplifun mestu máli af þeim þáttum sem spurt var um. Skemmtun og tilbreyting 

eru hinir félagslegu þættir en vitsmunaleg örvun, fræðsla og samfélagslegur spegill er 

það sem kortagestir töldu skipta síst máli af því sem spurt var um.  

Tafla 7  Ástæður fyrir leikhúsferðum. 

 

 

 Þegar þessir þættir voru skoðaðir út frá kyni var enginn munur milli kynjanna til 

leikhúsferða þegar kemur að skemmtanagildi, fræðslu og leikhúsi sem samfélagsspegli 

(p > 0,05).  Munur reyndist vera milli kynjanna í þættinum upplifun t(1473) = -4,368; p < 

0,05, en konur mátu hann hærra (M Konur = 4,60; M Karlar = 4,50). Einnig var munur milli 

kynjanna þegar kom að tilbreytingu t(1469) = -2,133; p < 0,05,  (MKonur = 4,22; MKarlar = 

4,08). og gleði eru þættir sem konur meta meira en karlar.  Það sama á við um þáttinn 

gleði, t(1469) = -2,519; p < 0,05, þennan þátt mátu konur líka hærra (MKonur = 4,12; 

MKarlar  = 3,95). 

Niðurstöðurnar voru skoðaðar út frá því í hvaða leikhúsi viðkomandi keypti sér síðast 

áskriftarkort og má sjá niðurstöðurnar í töflu 8. 

 



 

40 

Tafla 8   Ástæður fyrir leikhúsferðum eftir því hvar áskriftarkort er keypt. 

 

 

Þegar  niðurstöður eru skoðaðar út frá því í hvoru leikhúsinu kortagestur keypti sitt 

kort má sjá að  ekki er munur á þáttunum upplifun og tilbreytingu þegar litið er til þess  

hvort  svarendur keyptu áskriftarkort í Þjóðleikhúsinu, Borgarleikhúsinu eða hafi keypt 

kort í báðum leikhúsunum. Hins vegar má sjá að korthafar í Borgarleikhúsinu telja að  

gleði og skemmtun séu frekar ástæður fyrir leikhúsferðum en korthafar í Þjóðleikhúsinu.  

Þeir sem kaupa kort í báðum leikhúsunum meta leikhúsið betur sem vettvang fræðslu 

og þjóðfélagsspeglunar en aðrir. 

Niðurstöðurnar voru einnig bornar saman milli mismunandi aldurshópa og þar kemur 

í ljós að  ekki er munur milli aldurshópa í þáttunum upplifun og tilbreytingu (p > 0,05). 

Tafla 9 sýnir muninn á umræddum þáttum milli mismunandi aldurshópa, en töluverður 

munur er á nokkrum þáttum eftir aldri. 
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Tafla 9   Ástæður fyrir leikhúsferðum eftir aldri. 

Aldursbil m sf n Dreifigreining 

Ég fer í leikhús til að njóta 
upplifunar 

18-25 4,64 0,834 53 

(F(6,1480) = 
1,736; p > 0,05) 

26-35 4,79 0,539 97 

36-45 4,71 0,813 160 

46-55 4,57 1,002 431 

56-65 4,54 0,978 485 

66-75 4,51 0,945 210 

76+ 4,53 0,880 51 

Ég fer í leikhús til að 
skemmta mér 

18-25 4,63 0,734 54 

(F(6,1456) = 
4,858; p < 0,05) 

26-35 4,60 0,553 97 

36-45 4,49 0,623 162 

46-55 4,35 0,835 427 

56-65 4,30 0,626 473 

66-75 4,22 0,789 202 

76 + 4,44 0,580 48 

Ég fer í leikhús til að njóta 
tilbreytingar 

18-25 4,28 0,712 54 

(F(6,1471) = 
0,998; p > 0,05) 

26-35 4,32 0,685 97 

36-45 4,26 0,729 160 

46-55 4,16 1,025 432 

56-65 4,16 0,985 479 

66-75 4,17 0,935 209 

76+ 4,38 0,922 47 

Ég fer í leikhús til að 
upplifa gleði 

18-25 4,37 0,734 54 

(F(6,1476) = 
2,567;  < 0,05) 

26-35 4,33 0,732 97 

36-45 4,15 0,810 160 

46-55 4,08 0,974 432 

56-65 4,06 0,991 481 

66-75 3,98 0,973 211 

76+ 4,10 0,857 48 

Ég fer í leikhús til að 
fræðast 

18-25 3,34 1,037 53 

(F(6,1455) = 
6,161; p < 0,05) 

26-35 3,55 0,936 97 

36-45 3,76 0,869 162 

46-55 3,61 0,991 429 

56-65 3,83 0,927 472 

66-75 3,83 0,829 202 

76+ 3,86 0,845 47 

Ég fer í leikhús til að fá 
speglun á samfélagið 

18-25 3,24 1,008 54 

(F(6,1419) = 
2,916; p  < 0,05) 

26-35 3,09 1,001 97 

36-45 3,28 0,973 162 

46-55 3,16 0,929 427 

56-65 3,36 1,001 468 

66-75 3,42 0,870 200 

76+ 3,55 0,965 49 
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Tafla 9 sýnir að  fólk á miðjum aldri metur skemmtanagildið töluvert minna en þeir 

sem yngri eru, aftur á móti fer þessi þáttur að skipta meira máli hjá þeim sem elstir eru. 

Elstu aldurshóparnir skera sig úr þegar kemur að samfélagsspegli og meta þann þátt 

hærra en aðrir. Sama má segja þegar kemur að fræðsluþættinum, með hækkandi aldir 

eykst vægi fræðslunnar. Það virðist vera að gleðin skipti minna máli eftir því sem 

kortagestir eldast. 

Þegar litið var til menntunarstigs var ekki munur á milli hópa þegar kom að 

tilbreytingu, gleði, skemmtun, fræðslu og þjóðfélagsspegli (p > 0,05). Hins vegar voru 

þeir sem höfðu framhaldsmenntun á háskólastigi að meta upplifun áberandi minna en 

þeir sem höfðu menntaskóla sem hæsta menntunarstig (F(4,1408) = 2,910; p < 0,05), 

(MFramhaldsmenntun á háskólastigi = 4,46; MMenntaskóli =4,64). 

  

Einnig var spurt um ástæður fyrir kaupum á áskriftarkortum og má sjá 

heildarniðurstöður í töflu 10. 

Tafla 10   Ástæður fyrir kaupum á áskriftarkorti. 

 

Fólk kaupir áskriftarkort því það er ódýrara en að kaupa stakan miða en ekki síður til 

að tryggja það að sjái fjölbreytt úrval sýninga yfir veturinn. Skipulagsþátturinn kom 

næstur sem og að tryggja það að missa ekki af því sem áhugavert þykir. Það að tryggja 

sér sitt sæti á sína sýningu var það sem korthafa mátu þóttu skipta minnstu máli af því 

sem um var spurt, einnig var dreifing svara mest í þessum þætti. 

Þegar þessar niðurstöður voru bornar saman milli kynja svarenda kom í ljós að ekki 

var munur milli kynja þegar kom að því að vilja síður missa af áhugaverðum sýningum 

sem og að tryggja sér ákveðin sæti á ákveðnar sýningar (p > 0,05) en konur kaupa 

áskriftarkortin frekar vegna verðs en karlar t(1473) = -4,565, (Mkarlar = 4,02; Mkonur = 

4,30). Eins meta þær skipulagið betur t(1469) = -2,133; p < 0,05, (Mkarl = 4,01; Mkona = 

4,14) einnig meta það betur að sjá fjölbreytt úrval sýninga t(1473) = -4,56; p < 0,05, 
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(Mkarl = 4,17; Mkona = 4,25). Í töflu 11 má sjá niðurstöður bornar saman eftir því hvar 

kortagestur keypti síðast leikhúskort. 

 Tafla 11   Kaup á leikhúskorti út frá vali á leikhúsi. 

 

     Það er enginn munur á korthöfum leikhúsanna þegar kemur að þáttunum Ég kaupi 

leikhúskort til að auka líkurnar á að ég sjái fjölbreytt úrval sýninga og að tryggj mér 

ákveðin sæti. Það sést hins vegar í töflu 11 að korthafa Þjóðleikhússins skera sig úr þegar 

kemur að hagstæðum kjörum þar sem þeir meta þann þátt töluvert minna en korthafa 

Borgarleikhússins og þeirra sem eiga kort í báðum leikhúsunum. Þeir sem kaupa kort í 

báðum leikhúsunum meta skipulagsþáttinn hærra sem og að tryggja það að missa ekki 

af áhugaverðum sýningum á leikárinu en þeir sem eiga kort einungis í öðru hvoru 

leikhúsanna. Þegar kaup á áskriftarkortum eru skoðuð út frá menntunarstigi var enginn 

munur milli aldurshópa þegar kom að þættinum að auka líkurnar á að fara og sjá 

fjölbreytt úrval leiksýninga (p > 0,05). Með hækkandi aldri skiptir verðið minna máli. 

Sama má segja um skipulagsþáttinn hann skiptir meira máli með hækkandi aldri sem og 

þátturinn að tryggja það að missa ekki af áhugaverðum sýningum. Þegar kemur að 
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fastheldni á sætaval og hvenær komið er í leikhúsið eykst íhaldssemin með hækkandi 

aldri eins og sjá má í töflu 12. 

Tafla 12  Ástæður þess að einstaklingar kaupa áskriftarkort út frá aldri. 

Aldursbil m     sf n Dreifigreining 

Ég kaupi leikhúskort því það er ódýrara en að 
kaupa stakan miða 

18-25 4,65 0,649 54 

(F(6,1452) = 
7,193; p < 

0,05) 

26-35 4,58 0,592 97 

36-45 4,41 0,777 162 

46-55 4,26 0,968 432 

55-65 4,18 0,948 480 

66-75 4,05 0,942 210 

76 + 4,02 0,878 49 

Ég kaupi leikhúskort því það eykur líkurnar á að 
ég sjái fjölbreytt úrval leiksýninga 

18-25 4,30 0,743 54 

(F(6,1478) = 
1,351; p > 

0,05) 

26-35 4,11 0,967 97 

36-45 4,10 0,927 162 

46-55 4,24 0,906 430 

55-65 4,28 0,980 481 

66-75 4,39 0,847 210 

76 + 4,24 0,695 51 

Ég kaupi leikhúskort því það er góð leið til að 
skipuleggja hvaða sýningar ég við sjá yfir 
leikárið 

18-25 3,94 0,998 54 

(F(6,1473) = 
2,222; p < 

0,05) 

26-35 4,00 0,913 97 

36-45 4,17 0,798 162 

46-55 4,03 0,948 429 

55-65 4,19 0,854 477 

66-75 4,19 0,831 211 

76 + 4,16 0,817 50 

Ég kaupi leikhúskort því ég vil tryggja að ég 
missi ekki af áhugaverður sýningum yfir 
leikárið 

18-25 3,70 0,983 54 

(F(6,1452) = 
6,321; p < 

0,05) 

26-35 3,51 1,090 95 

36-45 3,48 1,041 162 

46-55 3,57 1,070 430 

55-65 3,82 1,020 480 

66-75 3,87 0,979 209 

76 + 4,10 0,909 50 

Ég kaupi leikhúskort til að tryggja mér ákveðin 
sæti á ákveðnar sýningar 

18-25 3,30 1,223 54 

(F(6, 1452) = 
10,341; p < 

0,05) 

26-35 3,01 1,186 97 

36-45 2,96 1,219 161 

46-55 3,20 1,146 433 

55-65 3,34 1,126 480 

66-75 3,69 1,005 210 

76 + 3,94 1,077 50 

 

Það er munur á afstöðu eftir menntun þegar kemur að þættinum að tryggja sér 

ákveðin sæti á ákveðnar sýningar en með auknu menntunarstigi minnkar vægi þessa 
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þáttar. Sömu sögu má segja þegar kemur að því að tyggja það að missa ekki af 

áhugaverðum sýningum. Þeir sem hafa grunnskólamenntun sem hæsta stig meta 

afsláttarkjörin minnst eins og sjá má í töflu 13. 

Tafla 13   Ástæða fyrir kaupum á leikhúskorti eftir menntun. 

Menntunarstig   m    sf     n Dreifigreining 

Ég kaupi leikhúskort því það er 
ódýrara en að kaupa stakan 
miða 

Grunnskóli 3,98 1,161 87 

(F(4,1463) = 
4,315; p < 0,05) 

Menntaskóli 4,25 0,893 191 

Iðnmenntun 4,26 1,026 92 

Grunnnám háskóla 4,38 0,835 417 

Framhalsdsnám hásk. 4,21 0,915 681 

Ég kaupi leikhúskort því það 
eykur líkurnar á að ég sjái 
fjölbreytt úrval leiksýninga 

Grunnskóli 4,18 1,073 87 

(F(4,1463) = 
0,459; p > 0,05) 

Menntaskóli 4,29 0,802 194 

Iðnmenntun 4,17 0,990 92 

Grunnnám háskóla 4,22 0,959 415 

Framhalsdsnám hásk. 4,25 0,890 680 

Ég kaupi leikhúskort því það er 
góð leið til að skipuleggja 
hvaða sýningar ég við sjá yfir 
leikárið 

Grunnskóli 4,14 1,053 86 

(F(4,1458) = 
0,267; p > 0,05) 

Menntaskóli 4,18 0,856 192 

Iðnmenntun 4,09 0,934 92 

Grunnnám háskóla 4,12 0,894 415 

Framhalsdsnám hásk. 4,11 0,854 678 

Ég kaupi leikhúskort því ég vil 
tryggja að ég missi ekki af 
áhugaverður sýningum yfir 
leikárið 

Grunnskóli 3,83 1,031 86 

(F(4,1459) = 
3,259; p < 0,05) 

Menntaskóli 3,86 0,913 192 

Iðnmenntun 3,87 1,108 91 

Grunnnám háskóla 3,73 1,1058 416 

Framhalsdsnám hásk. 3,63 1,042 679 

Ég kaupi leikhúskort til að 
tryggja mér ákveðin sæti á 
ákveðnar sýningar 

Grunnskóli 3,60 1,115 85 

(F(4,1463) = 
10,894; p < 0,05) 

Menntaskóli 3,65 1,033 192 

Iðnmenntun 3,56 1,137 91 

Grunnnám háskóla 3,29 1,184 418 

Framhalsdsnám hásk. 3,13 1,147 682 

 

 

Rannsóknin beindi einnig sjónum sínum að þeim þáttum sem skipta máli þegar 

sýningar er valdar á kortið. Í töflu 14 má sjá heildarniðurstöður þegar spurt var um þessa 

þætti. 
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Tafla 14 Hvaða þættir skipta máli þegar sýningar eru valda á leikhúskort. 

 

Það sést á töflu 14 að sá þáttur sem kortagestir meta mest er að sýningarnar séu 

fjölbreyttar og ólíkar. Fast á eftir er það söguþráður verksins og því næst leikarar í 

sýningunni. Ekki er munur á því hvort verkin séu dramatísk eða í léttari kantinum í huga 

kortagesta og minnstu máli skiptir hvort kortagestir þekki verkin af því sem spurt var 

um. Ekki var munur milli kynja í þeim þáttum sem  varða það hvað skiptir máli þegar 

sýningar eru valdar (p > 0,05) 

Eins og sést í töflu 15 kom í ljós að ekki reyndist munur eftir aldurshópum á því að 

hugað væri að því að sýningar væru fjölbreyttar og ólíkar þegar sýningar voru valdar á 

kortin (p > 0,05). 

Tafla 15   Hvaða þættir skipta máli þegar kemur að því að velja sýningar á leikhúskortið eftir aldri. 

Aldursbil m sf n Dreifigreining 

Að sýningarnar séu 
fjölbreyttar og ólíkar 

18-25 3,99 0,839 54 

(F(6,1482) 
= 1,073; p 
> 0,05) 

26-35 3,72 0,887 97 

36-45 3,93 0,759 161 

46-55 3,89 0,825 432 

56-65 3,93 0,719 483 

66-75 3,91 0,651 212 

76 + 3,86 0,639 50 

Söguþráður verksins 

18-25 4,07 0,733 54 

(F(6,1474) 
= 6,758; p 
< 0,05) 

26-35 3,78 0,810 96 

36-45 3,66 0,793 160 

46-55 3,57 0,817 432 

56-65 3,50 0,838 479 

66-75 3,41 0,767 210 

76 + 3,58 0,642 50 

Leikarar í sýningunni 
18-25 3,50 1,005 54 (F(6,1481) 

= 2,616; p 
< 0,05) 26-35 3,59 0,976 97 
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36-45 3,46 0,868 160 

46-55 3,48 0,911 432 

56-65 3,52 0,826 483 

66-75 3,47 0,873 212 

76 + 3,96 0,669 50 

Leikstjóri 

18-25 2,59 1,141 54 

(F(6,1481) 
= 7,682; p 
< 0,05) 

26-35 2,86 1,118 97 

36-45 2,98 0,952 162 

46-55 3,08 0,935 429 

56-65 3,22 0,872 479 

66-75 3,21 0,929 211 

76 + 3,52 0,967 48 

Höfundur verksins 

18-25 2,30 0,924 54 

(F(6,1476) 
= 22,804; 
p < 0,05) 

26-35 2,59 1,223 97 

36-45 2,72 1,053 162 

46-55 2,91 0,958 431 

56-65 3,28 0,868 479 

66-75 3,30 0,911 211 

76 + 3,45 0,867 49 

Að verkið sé dramatískt 

18-25 2,52 0,841 54 

(F(6,1478) 
= 4,993; p 
< 0,05) 

26-35 2,64 0,831 97 

36-45 2,84 0,755 162 

46-55 2,81 0,789 430 

56-65 2,90 0,774 481 

66-75 2,95 0,800 211 

76+ 3,14 0,572 50 

Að verkið sé í léttari 
kanntinum 

18-25 2,76 0,970 54 

(F(6,1470) 
= 2,698; p 
< 0,05) 

26-35 3,05 1,182 96 

36-45 2,90 1,025 162 

46-55 2,87 1,078 431 

56-65 2,74 1,044 476 

66-75 2,64 0,991 209 

76+ 2,67 0,899 49 

Að ég þekki verkið 

18-25 2,37 0,938 54 

(F(6,1465) 
= 4,591; p 
< 0,05) 

26-35 2,25 0,962 96 

36-45 2,46 0,800 160 

46-55 2,48 0,793 428 

56-65 2,60 0,798 476 

66-75 2,66 0,795 208 

76 + 2,72 0,784 50 
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Með hækkandi aldri gesta skiptir söguþráður verksins, það að þekkja verkin minna 

máli. Hins vegar skipta höfundur verksins og leikstjóri sem og dramatíkin meira máli með 

hækkandi aldri korthafanna. Leikarar í sýningunni skipta elsta hópinn langmestu máli í 

samanburði við hina hópana. Sá hópur sem sker sig úr þegar kemur að meta léttleikann 

er fólk á aldrinum 26-35 ára. Þeir sem hafa grunnskólamenntun og þeir sem hafa 

framhaldsnám í háskóla sem hæsta menntunarstig skera sig úr þegar kemur að því að 

meta leikverk út frá höfundi en þessir hópar telja höfundinn skipta töluvert miklu máli. 

Fólk með grunnskóla og iðnmenntun sem hæsta menntunarstig leggja meira uppúr 

léttleika en aðrir  hópar. Eftir því sem menntunarstig eykst minnkar þörfin fyrir það að 

þekkja leikverkin sem valin eru. 

Tafla 16   Hvað skiptir máli þegar ég vel sýningar á áskriftarkortið eftir menntunarstigi. 

 
Menntunarstig m sf n Dreifigreining 

Að sýningarnar séu fjölbreyttar og ólíkar 

Grunnskóli 3,99 0,703 88 

(F(4,1467) = 
1,393; p > 0,05) 

Menntaskóli 3,95 0,722 192 

Iðnmenntun 3,91 0,765 92 

Grunnnám háskóla 3,93 0,746 415 

Framhalsdsnám hásk. 3,85 0,786 685 

Söguþráður verksins 

Grunnskóli 3,54 0,804 87 

(F(4,1460) = 
2,164; p > 0,05) 

Menntaskóli 3,65 0,763 193 

Iðnmenntun 3,71 0,749 92 

Grunnnám háskóla 3,60 0,777 415 

Framhalsdsnám hásk. 3,51 0,857 678 

Leikarar í sýningunni 

Grunnskóli 3,60 0,885 86 

(F(4,1466) = 
1,029; p > 0,05) 

Menntaskóli 3,48 0,812 192 

Iðnmenntun 3,67 0,903 92 

Grunnnám háskóla 3,48 0,865 418 

Framhalsdsnám hásk. 3,52 0,880 683 

Leikstjóri 

Grunnskóli 3,17 0,785 86 

(F(4,1458) = 
2,059; p > 0,05) 

Menntaskóli 3,03 0,937 192 

Iðnmenntun 3,18 0,919 90 

Grunnnám háskóla 3,03 0,979 415 

Framhalsdsnám hásk. 3,17 0,962 680 

Höfundur verksins 

Grunnskóli 3,12 0,788 86 

(F(4,1461) = 
8,217; p < 0,05)' 

Menntaskóli 2,92 0,906 192 

Iðnmenntun 2,88 0,924 92 

Grunnnám háskóla 2,87 1,020 414 

Framhalsdsnám hásk. 3,18 1,012 682 

Að verkið sé dramatískt 

Grunnskóli 2,82 0,815 87 
F(4,1463) = 
1,003; p > 0,05) 

Menntaskóli 2,84 0,705 193 

Iðnmenntun 2,84 0,788 92 
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Grunnnám háskóla 2,79 0,764 416 

Framhalsdsnám hásk. 2,89 0,806 680 

Að verkið sé í léttari kanntinum 

Grunnskóli 3,22 0,987 86 

F(4,1456) = 
11,170; p < 0,05) 

Menntaskóli 2,95 0,942 192 

Iðnmenntun 3,10 1,028 92 

Grunnnám háskóla 2,83 1,024 412 

Framhalsdsnám hásk. 2,63 1074 679 

Að ég þekki verkið 

Grunnskóli 2,73 0,855 84 

F(4,1451) = 
1451; p < 0,05) 

Menntaskóli 2,63 0,755 191 

Iðnmenntun 2,66 0,816 92 

Grunnnám háskóla 2,48 0,810 415 

Framhalsdsnám hásk. 2,47 0,825 674 

  

Þegar svörin eru greind út frá vali korthafa á leikhúsi má sjá að ekki er munur milli 

þessara hópa þegar kemur að eftirfarandi þáttum eins og sést í töflu 17.  

 Tafla 17   Þættir sem skipta máli við val á sýningum á leikhúskort út frá vali á leikhúsi. 
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Höfundur verkanna, leikstjóri og leikarar í sýningunni skipta þá meira máli sem kaupa 

kort í báðum leikhúsum heldur en hinna sem kaupa einungis í öðru hvoru leikhúsanna. 

Léttleikinn skiptir meira máli hjá þeim sem eiga kort í Borgarleikhúsinu en hjá 

Þjóðleikhúsinu. Hins vegar er mikill samhljómur þegar kemur að dramatíkinni því enginn 

munur er á afstöðu kortagesta á þessum þætti. 

Rannsakandi beindi sjónum sínum einnig að þeim þáttum sem máli skipta þegar tekin 

er ákvörðun um í hvoru leikhúsinu eigi að kaupa áskriftarkort. Eins og sést í töflu 18 má 

sjá að það eru sýningarnar sem í boði eru sem skipta mestu máli. 

 Tafla 18  Þættir sem hafa áhrif á val á leikhúsi. 

 

Verðið á kortinu kemur næst á eftir sýningarúrvalinu. Þægileg sæti skiptir töluverðu 

máli sem og að boðið sé upp á íslensk verk. Þau atriði sem skiptu minnstu máli þegar 

kortagestir völdu í hvoru leikhúsinu skyldi kaupa kort voru staðsetning og aðgengi að 

veitingastöðum. 

Niðurstöður skoðaðar út frá kyni sýndi að munurinn milli kynjanna liggur í því að 

konur meta betur gott verð t(1470) = -3,810; p < 0,05, (MKonur = 3,92; MKarlar = 3,68) og 

þær sýningar sem í boði eru, t(1496)=  -3,714; p < 0,05, (MKonur = 4,45; MKarlar = 4,26).  

Aðrir þættir skipta kynin jafn miklu máli (p > 0,05). 

Þegar svörin voru skoðuð út frá aldri kom í ljós að ekki var munur milli aldurshópa 

þegar kom að aðgengi að veitingastöðum fyrir sýningar og aðgengi að veitingastöðum 

eftir sýningu (p > 0,05).  Tafla 19 sýnir að það er munur milli aldurshópa þegar kom að  

öllum öðrum þáttum. Munar töluvert verðið en þar er mikill munur milli þeirra sem 

yngstir eru og hinna í eldri aldurshópunum. 
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Tafla 19   Þættir sem hafa áhrif á leikhúsval eftir aldri. 

Aldursbil m sf n Dreifigreining 

Sýningarnar sem í boði eru 

18-25 4,44 0,718 54 

(F(6,1471) = 
11,294; p < 
0,05) 

26-35 4,72 0,591 97 

36-45 4,61 0,766 162 

46-55 4,46 0,734 428 

56-65 4,38 0,677 479 

66-75 4,13 0,889 209 

76 + 4,16 0,624 49 

Verðið á kortinu 

18-25 4,41 0,858 54 

(F(6,1471) = 
8,689; p < 
0,05) 

26-35 4,14 0,841 97 

36-45 3,96 0,897 161 

46-55 3,93 0,880 430 

56-65 3,79 0,875 480 

66-75 3,65 0,904 211 

76 + 3,69 0,895 49 

Þægileg sæti 

18-25 3,13 1,198 54 

  

26-35 3,00 1,137 97 

36-45 3,04 1,083 162 

46-55 3,26 1,065 430 

56-65 3,37 1,066 482 

66-75 3,50 1,051 212 

76 + 3,84 0,986 49 

Að boðið sé upp á íslensk verk 

18-25 3,02 0,981 54 

(F(6,1481) = 
3,234; p < 
0,05) 

26-35 3,07 1,092 97 

36-45 3,13 0,871 162 

46-55 3,13 0,954 431 

56-65 3,28 0,877 482 

66-75 3,25 0,849 212 

76 + 3,54 0,885 50 

Staðsetning leikhússins 

18-25 2,54 1,128 54 

(F(6,1480) = 
5,523; p < 
0,05) 

26-35 2,53 1,105 96 

36-45 2,41 1,031 162 

46-55 2,46 1,074 432 

56-65 2,59 1,047 482 

66-75 2,84 1,068 212 

76 + 3,08 1,017 49 

Aðgengi að veitingahúsum fyrir sýningu 

18-25 2,30 1,192 54 

(F(6,1464) = 
1,854; p > 
0,05) 

26-35 2,03 1,075 97 

36-45 2,17 1,041 160 

46-55 2,32 1,080 427 

56-65 2,36 1,083 477 

66-75 2,36 1,108 208 

78+ 2,21 1,129 48 

Aðgengi að veitingastöðum eftir sýningu 18-25 3,02 0,981 54 (F(6,1474) = 
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26-35 3,07 1,092 97 1,342; p > 
0,05) 

36-45 3,13 0,871 162 

46-55 3,13 0,954 431 

56-65 3,28 0,877 482 

66-75 3,25 0,849 212 

76+ 3,54 0,885 50 

 

Tveir elstu hóparnir er minna umhugað um hvaða sýningar eru í boði miðað við aðra 

aldurshópa. Verðið skiptir minna máli eftir því sem kortagestir eldast. Að sama skapi má 

segja að þægileg sæti skipta meira máli eftir því sem aldurinn færist yfir. Það að boðið sé 

upp á íslensk verk skiptir elsta hópinn mun meira máli en aðra hópa. Staðsetning 

leikhússins skiptir tvo elstu hópana áberandi meira máli en hinna sem yngri eru. 

Tafla 20 sýnir þá þætti sem hafa áhrif á leikhúsval eftir menntunarstigi. 

Tafla 20    Þættir sem hafa áhrif á leikhúsval út frá menntun þátttakenda. 

 
Menntunarstig m sf n Dreifigreining 

Sýningarnar sem í 
boði eru 

Grunnskóli 4,13 0,918 86 

(F(4,1457) = 
6,120; p < 
0,05) 

Menntaskóli 4,38 0,735 192 

Iðnskóli 4,23 0,835 90 

Grunnmenntun í háskóla 4,42 0,768 411 

Framhaldsmenntun í háskóla 4,48 0,688 683 

Verðið á kortinu 

Grunnskóli 3,75 0,987 85 

(F(4,1460) = 
1,839; p > 
0,05) 

Menntaskóli 3,85 0,825 193 

Iðnskóli 3,89 1,021 92 

Grunnmenntun í háskóla 3,97 0,859 411 

Framhaldsmenntun í háskóla 3,84 0,903 684 

Þægileg sæti 

Grunnskóli 3,55 1,097 87 

(F(4,1464) = 
10,451; p < 
0,05) 

Menntaskóli 3,57 0,952 192 

Iðnskóli 3,68 1,079 92 

Grunnmenntun í háskóla 3,29 1,061 416 

Framhaldsmenntun í háskóla 3,15 1,108 682 

Að boðið sé upp á 
íslensk verk 

Grunnskóli 3,41 0,771 87 

(F(4,1466) = 
3,280; p < 
0,05) 

Menntaskóli 3,19 0,846 193 

Iðnskóli 3,29 0,967 92 

Grunnmenntun í háskóla 3,09 0,925 417 

Framhaldsmenntun í háskóla 3,24 0,939 682 

Staðsetning 
leikhússins 

Grunnskóli 2,89 1,005 87 

(F(4,1465) = 
5,933; p < 
0,05) 

Menntaskóli 2,75 0,954 192 

Iðnskóli 2,72 1,132 92 

Grunnmenntun í háskóla 2,59 1,077 417 

Framhaldsmenntun í háskóla 2,45 1,075 682 
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Aðgengi að 
veitingahúsum fyrir 

sýningu 

Grunnskóli 2,63 1,047 87 

(F(4,1451) = 
4,373; p < 
0,05) 

Menntaskóli 2,39 1,024 191 

Iðnskóli 2,53 1,062 90 

Grunnmenntun í háskóla 2,26 1,098 415 

Framhaldsmenntun í háskóla 2,22 1,099 673 

Aðgengi að 
veitingastöðum eftir 

sýningu 

Grunnskóli 2,43 0,996 87 

(F(4,1459) = 
4,005; p < 
0,05) 

Menntaskóli 2,20 0,988 192 

Iðnskóli 2,33 0,989 91 

Grunnmenntun í háskóla 2,10 1,043 412 

Framhaldsmenntun í háskóla 2,05 1,030 682 

 

 

Niðurstöður voru einnig skoðaðar út frá menntunarstigi og kemur í ljós þegar kemur 

að þeim sýningum sem í boði eru má segja að þær skipti meira máli með hækkandi 

menntunarstigi. Þægileg sæti skiptir háskólamenntaða með framhaldsmenntun minnstu 

máli miðað við aðra hópa. Þegar kemur að því að bjóða upp á íslensk verk skera tveir 

hópar sig úr en það eru þeir sem hafa minnstu og mestu formlegu menntunina. Hvað 

staðsetningu varðar má segja að hún skipti minna máli með aukinni menntun. Þegar 

kemur að aðgengi að veitingastöðum bæði fyrir og eftir sýningu eru það 

grunnskólamenntaðir og iðnskólagengnir sem skera sig nokkuð úr hvað varðar mikilvægi 

þessara þátta.  

Niðurstöður skoðaðar út frá því í hvoru leikhúsinu keypt var má sjá í töflu 21. 

Áhugavert er að sjá að korthafar Borgarleikhússins meta aðgengi að veitingastöðum 

meira en korthafa Þjóðleikhússins þó svo að Þjóðleikhúsið sé mun betur staðsett út frá 

þessum þætti. Einnig er athyglisvert að korthafar Þjóðleikhússins meta staðsetningu 

staðsetningu leikhússins meira en korthafar Borgarleikhússins.  
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Tafla 21   Þættir sem hafa áhrif á leikhúsval eftir vali á leikhúsi. 

 

Þær sýningar sem í boði eru skipta korthafa Borgarleikhússins meira máli en korthafa 

Þjóðleikhússins og þeirra sem eiga kort í bæði leikhúsin. Þægileg sæti skipta minna máli 

fyrir þá sem eiga kort í báðum leikhúsunum en hinna sem eiga kort í öðru hvoru 

leikhúsanna. Það skiptir korthafa Þjóðleikhússins mun meira máli að boðið sé upp á 

íslensk verk heldur en korthafa Borgarleikhússins. Staðsetning leikhússins skiptir 

minnstu máli hjá þeim sem eiga kort í báðum leikhúsunum. 

Það er ekki munur milli hópa þegar kemur að aðgengi að veitingastöðum bæði fyrir 

og eftir sýningu.  



 

55 

5  Umræður 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar var kauphegðun áskriftarkortshafa Borgarleikhússins 

og Þjóðleikhússins. Markmið rannsakanda var að svara fjórum spurningum: Af hverju 

fara kortagestir í leikhús? Af hverju kaupa korthafar áskriftarkort í leikhús? Hvaða þættir 

hafa áhrif þegar korthafar velja sýningar á áskriftarkortið? Hvaða þættir skýra val 

korthafa á leikhúsi þegar áskriftarkort eru keypt? Hlutfall þeirra sem keyptu sér 

áskriftarkort í Borgarleikhúsinu var rúmlega helmingur eða 53%, í Þjóðleikhúsinu 17% en 

rétt tæplega þriðjungur  keypti sér áskriftarkort í báðum leikhúsunum. Þar sem 

töluverður munur er á seldum áskriftarkortum milli leikhúsanna tveggja mætti ætla að 

annað hvort væri munur á milli leikhúsanna til dæmis hvað varðar verkefnaval eða  

munur á þörfum eða ákvörðunarferli þeirra sem kaupa leikhúskort.  

Til þess að skoða þessa þætti ákvað rannsakandi að nýta sér líkan úr smiðju Kotlers er 

tekur til viðbragðs og áreitis. Svarti kassi kaupandans er staðsettur mitt á milli áreitis 

seljenda og viðbragða. Þar sem vitað er í hvoru leikhúsinu kortin voru keypt er hægt að 

skoða hvort kortagestir meti aðspurða þætti á ólíkan hátt. Einnig liggur fyrir með hvaða 

hætti leikhúsin nálgast kortagesti, en það er með útgáfu veglegs bæklings að hausti sem 

borinn er í öll hús á Stór Reykjarvíkursvæðinu þar sem dagskrá vetrarins er kynnt.  

Það er ljóst að mikilvægasti skýringarþáttur á því af hverju  áskriftarkortshafar 

Borgarleikhússins og Þjóðleikhússins fara í leikhús er fyrst of fremst þörf fyrir upplifun, 

að fá tilfinningalega örvun eða útrás og er þetta í samræmi við rannsóknir Roject (2000) 

og Stebbings (2007) og Walmsley (2011).   Margir vilja víkka sjóndeildarhring sinn og láta 

ögra heimssýn sinni sem er einnig í samræmi við rannsóknir McCarthy o.fl. (2004) og 

Brown (2006).  Niðurstöður þessarar rannsóknar staðfesta fyrrnefndar rannsóknir og 

þegar þátturinn upplifun er tengdur við svarta kassa Kotlers (Kotler o.fl., 2008), þá er 

það þörfin fyrir tilfinningalega upplifun og vitsmunalega örvun sem rekur neytandann í 

það að finna leiðir til að fullnægja þessu þörfum. Korthafar leikhúsanna tveggja eru 

nokkuð einsleitir og ekki teljandi munur á því hvernig þeir meta einstaka þætti en þó 

meta korthafar Borgarleikhússins tilfinningalega þætti ívið hærra en korthafar 

Þjóðleikhússins sem aftur á móti meta vitsmunalega örvun hærra en korthafar hjá 
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Borgarleikhúsinu. Þar sem upplifun er sá þáttur sem kortagestir meta hæst má segja að 

um sé að ræða fyrst of fremst innri þörf hjá neytanda en vissulega er líka um ytri þarfir í 

formi félagslegra samskipta þar sem tilbreyting og skemmtun eru helstu skýringarþættir. 

Þegar niðurstöður við spurningunni af hverju áskriftarkort er keypt eru einkum tveir 

þættir sem skera sig úr, hagstæð kjör og að tryggja það að farið sé á fjölbreyttar og 

ólíkar sýningar. Munur er á milli korthafa Borgarleikhússins og Þjóðleikhússins hvað kjör 

varða. Afsláttarkjör skipta korthafa Borgarleikhússins mun meira máli en kortagesti 

Þjóðleikhússins. Hins vegar eru leikhúskort leikhúsanna tveggja á sambærilegu verði og 

því má álykta að sú mikla herferð sem Borgarleikhúsið fór í 2008 til 2011 hafi náð til 

fólks sem hafði áður látið kostnaðinn stöðva sig. Hvort þessi hópur hafi haldið tryggð við 

Borgarleikhúsið síðan eða hvort þessi þáttur sé sterkari hluti ímyndar Borgarleikhússins 

skal ósagt látið, enda utan ramma rannsóknarinnar. Það er ljóst að kortagestir meta 

fjölbreytni mikils sem er einnig í miklum samhljómi við rannsókn Walmsley (2011) þar 

sem fastagestir nefndu það að vilja víkka sjóndeildarhring sem einn helsta skýringarþátt 

fyrir því að fara í leikhús. Eitt af því sem Borgarleikhúsið lagði áherslu á í breytingarferli 

sínu 2008 og komið er inn á hér að framan, er að bjóða upp á sambland af sýningum 

sem hægt er að kalla auðvelt val og svo sýningum sem hafa það hlutverk að ögra og 

hjálpa viðskiptavinum að öðlast dýpri þekkingu og skilning á heimi leikhússins (munnleg 

heimild Magnús Geir Þórðarson, 28. mars 2015). Þetta er í samræmi við rannsóknir 

Kotler og Scheff (1997) sem telja að besta leiðina til að viðhalda löngu og góðu 

sambandi leikhúsa við viðskiptavini sé að fræða þá og hjálpa þeim að þroska smekk sinn. 

Þannig myndist traust á milli leikhússins og gesta. 

 Þetta endurspeglast í því hvernig kortagestir velja sýningar á kortin.  Kom í ljós að 

kortagestir leggja áherslu á að hafa fjölbreytt og ólíkt úrval sýninga á kortinu, þetta á 

jafnt við þá sem velja Borgarleikhúsið og Þjóðleikhúsið sem kemur á óvart þar sem 

leikhúsin bjóða upp á mjög sambærilega vöru þ.e. fjölda og gerð sýninga (Þjóðleikhúsið 

e.d. og Borgarleikhúsið e.d.)  

Þegar niðurstöður eru skoðaðar varðandi hvaða þættir skipti máli þegar 

áskriftarkortshafar velja sýningar á kortið er það söguþráður verksins en einnig skiptir 

það korthafann máli að á kortinu sé fjölbreytt úrval ólíkra sýninga. Leikarar í sýningunni 

eru korthafanum mikilvæg vísbending um hvort hann eigi að velja viðkomandi sýningu. 
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Það að kunnugleiki verkanna skipti minnstu máli af því sem spurt var um rímar vel við 

ástæður korthafa fyrir leikhúsferðum þ.e. að fá vitsmunalega örvun og upplifun. Þeir 

þættir sem skipta máli þegar kortagestur metur valmöguleika sína eru söguþráður 

verkanna, að hafa fjölbreyttar sýningar á kortinu, leikarar, leikstjóri og höfundur, gefa 

vísbendingar sem kortagestir styðjast við í vali sínu. Hvort sýningar eru í léttari kantinum 

eða dramatískar skiptir ekki öllu máli en líklegt er að kortagestir vilji hafa bæði léttar og 

dramatískar sýningar á kortinu sínu. Það skiptir kortagestinn litlu máli hvort hann þekki 

verkin sem valið er úr.  

Þegar niðurstöður eru skoðaðar út frá vali kortagesta á leikhúsi skipta þær sýningar 

sem sýndar verða á leikárinu mestu máli. Það er í samræmi við svör kortagesta við því 

hvernig þeir velja sýningar á kortið sitt. Sýningin sjálf er það sem skiptir mestu máli og 

endurspeglast það í endanlegu vali hans á því í hvoru leikhúsinu kortið er keypt. Verðið 

var sá þáttur sem skiptir korthafa miklu máli þegar valið er um leikhús. Það er ekki í 

samræmi við rannsóknir Pine og Gilmore (1999) og Henley Center (2000) á 

upplifunariðnaðnum sem sýnir að fólk verðmetur upplifanir nokkuð hátt en er á sama 

tíma mjög kröfuhart á gæði upplifunarinnar. Það að korthafar meti verð sem lykilþátt 

þegar leikhús er valið er áhugavert, þar sem  Borgarleikhúsið selur mun fleiri 

áskriftarkort en Þjóðleikhúsið þrátt fyrir hærra verð. Má því ætla að þær sýningar sem í 

boði eru vegi mun meira þegar korthafi stendur frammi fyrir valinu um það í hvoru 

leikhúsinu áskriftarkort er keypt. Aðra þætti eins og staðsetningu leikhúsanna eða 

aðgengi að veitingastöðum vógu mun léttar þegar ákvörðun um leikhúsval var tekið. 

Kortagestir Borgarleikhússins og Þjóðleikhússins er nokkuð einsleitur hópur þegar 

kemur að mati þeirra á þeim þáttumer snúa að leikhúsferðum, kaupum á leikhúskortum, 

mati á valmöguleikum og vali á því í hvoru leikhúsi kaupa skuli áskriftarkort. Vissulega er 

áherslumunur milli kynslóða, kynja og eftir menntunarstigi kortagesta á því hversu miklu 

máli hver einstaka þáttur sem spurt var um skiptir. Allir eru sammálu um að 

tilfinningaleg upplifun sé helsti hvati fyrir leikhúsferðum og að sýningarnar sem boðið er 

upp á er sá einstaki þáttur sem kortagestur horfir til þegar ákvörðun er tekin um hvort 

kort skuli keypt og í hvaða leikhúsi. Fjölbreytt úrval og góðar sögur eru leiðarljós 

korthafa við að velja sér sýningar á kortið. 
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Markaðsráðar leikhúsanna í áreitis og viðbragðslíkani Kotlers (Kotler o.fl., 2008), eru 

vara, verð, kynningarstarf, fólk, ferlar auk umgjörðar og útlits. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýnir að varan er sá þáttur sem skiptir mestu máli þ.e. sýningin sjálf, 

söguþráður verksins og fjölbreytt úrval sýninga. Verðið skiptir máli þegar ákvörðun um 

kaup á korti er tekin þar sem það er ódýrara en að kaupa staka miða. Verðmunurinn er 

það lítill milli leikhúsanna að hann ríður ekki baggamuninn þegar korthafi stendur 

frammi fyrir því í hvoru leikhúsinu kaupa eigi leikhúskort. Rannsóknin tók til umgjarðar 

og útlits og virðist leikhúsið sjálft ekki vega þungt þegar kaupákvörðun er tekin um það í 

hvoru leikhúsin kort er keypt.  

Miðað við svör kortagesta eru það tveir þættir sem máli skipta, upplifun og verkin 

sem í boði eru. Borgarleikhúsið skapaði sér forskot á þessum markaði 2008 með því að 

vera fyrri til við að breyta áskriftarkortum í afsláttarkort. Með aðgerðum sínum náði 

Borgarleikhúsið til sín miklum fjölda kortagesta á örfáum árum og ein möguleg skýring á 

þessum mun á fjölda korthafa milli leikhúsanna tveggja sé ánægja kortagesta 

Borgarleikhússins á upplifun sinni og vilja því ekki taka áhættu við næstu kaup, þar sem 

upplifun er í huga gesta verðmæti sem þeir eru síður tilbúnir að fórna.  

  Annmarkar á rannsókninni eru þeir  að spurningakönnunin var send á póstlista 

sem ekki hafa verið uppfærðir í einhvern tíma og því möguleiki að einhverjir hafi svarað 

sem ekki hafa átt áskriftarkort í langan tíma. Einnig er möguleiki að einhverjir séu á 

póstlista hjá báðum leikhúsunum og svarað könnuninni tvisvar. Hins vegar er 

staðalfrávik lítið og því litlar líkur á að þetta atriði skekki niðurstöðurnar. 

Tillögur að frekari rannsóknum eru þær helstar að áhugavert væri að rannsaka muninn á 

afstöðu kortagesta leikhúsanna við þá sem sækja leikhús með kaupum á stökum miðum. 

Einnig væri fróðlegt að kanna hvaða áhrif ímynd leikhúsanna hefur á val kortagesta á 

leikhúsi. Eins væri gaman að kanna áhrif viðskiptavinatryggðar og félagslegs þrýstings á 

ákvörðunarferli leikhúsgesta. 
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6 Lokaorð 

Það hefur verið mér dýrmæt reynsla að kynna mér leikhúsmarkaðinn á Íslandi sem og 

erlendis í gegnum þessa vinnu. Mikið af minni vinnu fólst í því að ræða við þá aðila sem 

sett hafa svip sinn á þær breytingar sem orðið hafa á þessum markaði undanfarin ár. Þar 

sem leikhúsmarkaðurinn hefur lítið verið rannsakaður í samanburði við margar aðrar 

atvinnugreinar þurfti að viða að sér frumheimildum og bera þær saman við erlendar 

rannsóknir. Flestar þær rannsóknir sem höfundur komst í tæri við voru í formi 

eigindlegra viðtala en fæstar voru megindlegar. Það er von mín að fleiri muni rannsaka 

þennan skemmtilega markað því af nógu er að taka. Þessi markaður er áhugaverður fyrir 

þær sakir að bæði er nauðsýnlegt fyrir leikhúsin að vera markaðshneigð en á sama tíma 

er það lifsnauðsýnlegt fyrir listræna stjórnendur að hlusta ekki alfarið á það sem 

markaðurinn vill því áhorfendur vilja láta koma sér á óvart, láta ögra sér og upplifa 

eitthvað stórkostlegt.  

     Það er því von mín að þessi rannsókn geti komið að örlitlu gagni til að skilja ákveðinn 

hóp áhorfenda með það að markmiði að þjónusta hann betur án þess að þóknast 

honum fullkomlega. Leikhúsið á að vera óþekkur krakki en bera samt virðingu fyrir 

áhorfandanum. 
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Viðauki I  : Spurningalisti rannsóknar 
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Viðauki II: Niðurstöður- töflur 

 

Lýsandi tölfræði 

 

Ástæður þess að fólk fer í leikhús. 

 

 

Ástæður fyrir leikhúsferðum eftir kyni. 

Kyn m sf n T próf 

Ég fer í leikhús til að njóta 

upplifunar 

Karlar 
4,5

0 

     

0,921 

     

272 t(1473) = -

4,368; p < 0,05 
Konur 

4,6

0 

     

0,940 

    

1205 

Ég fer í leikús til að njóta 

skemmtunar 

Karlar 
4,2

4 

     

0,852 

27

1 t(1473) = -

1,456; p > 0,05 
Konur 

4,3

8 

     

0,766 

    

1182 

Ég fer í leikhús til að njóta 

tilbreytingar 

Karlar 
4,0

8 

     

0,980 

27

2 t(1469) = -

2,133; p < 0,05 
Konur 

4,2

2 

     

0,928 

    

1196 

Ég fer í leikhús til að njóta 

gleði 

Karlar 
3,9

5 

     

0,944 

27

3 t(1469) = -

2,519; p < 0,05 
Konur 

4,1

2 

     

0,938 

   

1200 

Ég fer í leikhús til að fræðast 

Karlar 
3,5

1 

     

0,898 

27

1 t(1473) = 

0,180; p > 0,05 
Konur 

3,7

8 

     

0,941 

    

1181 

Ég fer í leikhús til að fá 

speglun á samfélagið 

Karlar 
3,2

4 

     

1,005 

27

1 t(1445) = -

0,937; p > 0,05 
Konur 3,30 

0,95

4 

    

1176 
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Error! Not a valid link. Ástæður fyrir leikhúsferðum eftir því hvar leikhúskort var 

keypt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvaða þættir skipta máli þegar kemur að því að velja sýningar á leikhúskortið. 
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Ástæður fyrir leikhúsferðum eftir aldri. 

Aldursbil m sf n Dreifigreining 

Ég fer í leikhús til 

að njóta upplifunar 

18-25 
4,6

4 
0,834 53 

(F(6,1480

) = 1,736; p > 

0,05) 

26-35 
4,7

9 
0,539 97 

36-45 
4,7

1 
0,813 160 

46-55 
4,5

7 
1,002 431 

56-65 
4,5

4 
0,978 485 

66-75 
4,5

1 
0,945 210 

76 + 
4,5

3 
0,880 51 

Ég fer í leikhús til 

að skemmta mér 

18-25 
4,6

3 
0,734 54 

(F(6,1456

) = 4,858; p < 

0,05) 

26-35 
4,6

0 
0,553 97 

36-45 
4,4

9 
0,623 162 

46-55 
4,3

5 
0,835 427 

56-65 
4,3

0 
0,626 473 

66-75 
4,2

2 
0,789 202 

76+ 
4,4

4 
0,580 48 

Ég fer í leikhús til 

að njóta 

tilbreytingar 

18-25 
4,2

8 
0,712 54 

(F(6,1471

) = 0,998; p > 

0,05) 
26-35 

4,3

2 
0,685 97 

36-45 4,2 0,729 160 
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6 

46-55 
4,1

6 
1,025 432 

56-65 
4,1

6 
0,985 479 

66-75 
4,1

7 
0,935 209 

76+ 
4,3

8 
0,922 47 

Ég fer í leikhús til 

að upplifa gleði 

18-25 
4,3

7 
0,734 54 

(F(6,1476

) = 2,567; p < 

0,05) 

26-35 
4,3

3 
0,732 97 

36-45 
4,1

5 
0,810 160 

46-55 
4,0

8 
0,974 432 

56-65 
4,0

6 
0,991 481 

66-75 
3,9

8 
0,973 211 

76+ 
4,1

0 
0,857 48 

Ég fer í leikhús til 

að fræðast 

18-25 
3,3

4 
1,037 53 

(F(6,1455

) = 6,161; p < 

0,05) 

26-35 
3,5

5 
0,936 97 

36-45 
3,7

6 
0,869 162 

46-55 
3,6

1 
0,991 429 

56-65 
3,8

3 
0,927 472 

66-75 
3,8

3 
0,829 202 

76+ 
3,8

6 
0,845 47 

Ég fer í leikhús til 

að fá speglun á 

samfélagið 

18-25 
3,2

4 
1,008 54 

(F(6,1419

) = 2,916; p  

< 0,05) 

26-35 
3,0

9 
1,001 97 

36-45 
3,2

8 
0,973 162 

46-55 
3,1

6 
0,929 427 

56-65 
3,3

6 
1,001 468 

66-75 
3,4

2 
0,870 200 
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76+ 
3,5

5 
0,965 49 

 

Ástæður fyrir kaupum á áskriftarkorti eftir kyni. 

 

meðaltal     sf fjöldi    T próf 

Kaupi kort af því það er 

ódýrara en að kaupa stakan 

miða 

Karlar 4,02 0,962 273 
t(1473) = -

4,368; p < 0,05 Konur 4,30 0,897 1202 

Kaupi kort til að auka líkur á 

að ég sjái fjölbreytt úrval 

sýninga 

Karlar 4,17 0,862 272 
t(1473) = -

1,456; p > 0,05 Konur 4,25 0,931 1203 

Kaupi kort því það er góð leið 

til að skipuleggja mig fyrir 

leikárið 

Karlar 4,01 0,878 271 
t(1469) = -

2,133; p < 0,05 Konur 4,14 0,886 1200 

Kaupi kort til að tryggja að ég 

missi ekki af áhugaverðum 

sýningum 

Karlar 3,56 1,100 269 
t(1469) = -

2,519; p < 0,05 Konur 3,74 1,025 1202 

Kaupi kort til að tryggja mér 

sæti á ákveðnar sýningar 

Karlar 3,30 1,164 272 t(1473) = 

0,180; p > 0,05 Konur 3,30 1,155 1203 

 

 

 

 

Ástæður fyrir kaupum á áskriftarkorti flokkað eftir í hvaða leikhúsi keypt var síðast. 
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Ástæður þess að einstaklingar kaupa áskriftarkort út frá aldri. 

 

Aldursbil m     sf n Dreifigreining 

Ég kaupi leikhúskort því það er ódýrara en að 
kaupa stakan miða 

18-25 4,65 0,649 54 

(F(6,1452) = 
7,193; p < 

0,05) 

26-35 4,58 0,592 97 

36-45 4,41 0,777 162 

46-55 4,26 0,968 432 

55-65 4,18 0,948 480 

66-75 4,05 0,942 210 

76 + 4,02 0,878 49 

Ég kaupi leikhúskort því það eykur líkurnar á að 
ég sjái fjölbreytt úrval leiksýninga 

18-25 4,30 0,743 54 

(F(6,1478) = 
1,351; p > 

0,05) 

26-35 4,11 0,967 97 

36-45 4,10 0,927 162 

46-55 4,24 0,906 430 

55-65 4,28 0,980 481 

66-75 4,39 0,847 210 

76 + 4,24 0,695 51 

Ég kaupi leikhúskort því það er góð leið til að 
skipuleggja hvaða sýningar ég við sjá yfir 
leikárið 

18-25 3,94 0,998 54 

(F(6,1473) = 
2,222; p < 

0,05) 

26-35 4,00 0,913 97 

36-45 4,17 0,798 162 

46-55 4,03 0,948 429 

55-65 4,19 0,854 477 
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66-75 4,19 0,831 211 

76 + 4,16 0,817 50 

Ég kaupi leikhúskort því ég vil tryggja að ég 
missi ekki af áhugaverður sýningum yfir 
leikárið 

18-25 3,70 0,983 54 

(F(6,1452) = 
6,321; p < 

0,05) 

26-35 3,51 1,090 95 

36-45 3,48 1,041 162 

46-55 3,57 1,070 430 

55-65 3,82 1,020 480 

66-75 3,87 0,979 209 

76 + 4,10 0,909 50 

Ég kaupi leikhúskort til að tryggja mér ákveðin 
sæti á ákveðnar sýningar 

18-25 3,30 1,223 54 

(F(6, 1452) = 
10,341; p < 

0,05) 

26-35 3,01 1,186 97 

36-45 2,96 1,219 161 

46-55 3,20 1,146 433 

55-65 3,34 1,126 480 

66-75 3,69 1,005 210 

76 + 3,94 1,077 50 

 

 

 

 

Ástæður þess að ég kaupi áskriftarkort út frá aldri. 

 

 

 

Ástæða fyrir kaupum á leikhúskorti eftir menntun. 

Menntunarstig   m    sf     n Dreifigreining 

Ég kaupi leikhúskort því það er 
ódýrara en að kaupa stakan 
miða 

Grunnskóli 3,98 1,161 87 

(F(4,1463) = 
4,315; p < 0,05) 

Menntaskóli 4,25 0,893 191 

Iðnmenntun 4,26 1,026 92 

Grunnnám háskóla 4,38 0,835 417 

Framhalsdsnám hásk. 4,21 0,915 681 

Ég kaupi leikhúskort því það 
eykur líkurnar á að ég sjái 
fjölbreytt úrval leiksýninga 

Grunnskóli 4,18 1,073 87 

(F(4,1463) = 
0,459; p > 0,05) 

Menntaskóli 4,29 0,802 194 

Iðnmenntun 4,17 0,990 92 

Grunnnám háskóla 4,22 0,959 415 

Framhalsdsnám hásk. 4,25 0,890 680 

Ég kaupi leikhúskort því það er 
góð leið til að skipuleggja 
hvaða sýningar ég við sjá yfir 
leikárið 

Grunnskóli 4,14 1,053 86 

(F(4,1458) = 
0,267; p > 0,05) 

Menntaskóli 4,18 0,856 192 

Iðnmenntun 4,09 0,934 92 

Grunnnám háskóla 4,12 0,894 415 
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Framhalsdsnám hásk. 4,11 0,854 678 

Ég kaupi leikhúskort því ég vil 
tryggja að ég missi ekki af 
áhugaverður sýningum yfir 
leikárið 

Grunnskóli 3,83 1,031 86 

(F(4,1459) = 
3,259; p < 0,05) 

Menntaskóli 3,86 0,913 192 

Iðnmenntun 3,87 1,108 91 

Grunnnám háskóla 3,73 1,1058 416 

Framhalsdsnám hásk. 3,63 1,042 679 

Ég kaupi leikhúskort til að 
tryggja mér ákveðin sæti á 
ákveðnar sýningar 

Grunnskóli 3,60 1,115 85 

(F(4,1463) = 
10,894; p < 0,05) 

Menntaskóli 3,65 1,033 192 

Iðnmenntun 3,56 1,137 91 

Grunnnám háskóla 3,29 1,184 418 

Framhalsdsnám hásk. 3,13 1,147 682 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvaða þættir skipta máli þegar kemur að því að velja sýningar á leikhúskortið eftir aldri 

Aldursbil m sf n Dreifigreining 

Að sýningarnar séu 
fjölbreyttar og ólíkar 

18-25 3,99 0,839 54 

(F(6,1482) 
= 1,073; p 
> 0,05) 

26-35 3,72 0,887 97 

36-45 3,93 0,759 161 

46-55 3,89 0,825 432 

56-65 3,93 0,719 483 

66-75 3,91 0,651 212 

76 + 3,86 0,639 50 

Söguþráður verksins 

18-25 4,07 0,733 54 

(F(6,1474) 
= 6,758; p 
< 0,05) 

26-35 3,78 0,810 96 

36-45 3,66 0,793 160 

46-55 3,57 0,817 432 

56-65 3,50 0,838 479 

66-75 3,41 0,767 210 

76 + 3,58 0,642 50 

Leikarar í sýningunni 
18-25 3,50 1,005 54 (F(6,1481) 

= 2,616; p 
< 0,05) 26-35 3,59 0,976 97 



 

76 

36-45 3,46 0,868 160 

46-55 3,48 0,911 432 

56-65 3,52 0,826 483 

66-75 3,47 0,873 212 

76 + 3,96 0,669 50 

Leikstjóri 

18-25 2,59 1,141 54 

(F(6,1481) 
= 7,682; p 
< 0,05) 

26-35 2,86 1,118 97 

36-45 2,98 0,952 162 

46-55 3,08 0,935 429 

56-65 3,22 0,872 479 

66-75 3,21 0,929 211 

76 + 3,52 0,967 48 

Höfundur verksins 

18-25 2,30 0,924 54 

(F(6,1476) 
= 22,804; 
p < 0,05) 

26-35 2,59 1,223 97 

36-45 2,72 1,053 162 

46-55 2,91 0,958 431 

56-65 3,28 0,868 479 

66-75 3,30 0,911 211 

76 + 3,45 0,867 49 

Að verkið sé dramatískt 

18-25 2,52 0,841 54 

(F(6,1478) 
= 4,993; p 
< 0,05) 

26-35 2,64 0,831 97 

36-45 2,84 0,755 162 

46-55 2,81 0,789 430 

56-65 2,90 0,774 481 

66-75 2,95 0,800 211 

76 + 3,14 0,572 50 

Að verkið sé í léttari 
kanntinum 

18-25 2,76 0,970 54 

(F(6,1470) 
= 2,698; p 
< 0,05) 

26-35 3,05 1,182 96 

36-45 2,90 1,025 162 

46-55 2,87 1,078 431 

56-65 2,74 1,044 476 

66-75 2,64 0,991 209 

76 + 2,67 0,899 49 

Að ég þekki verkið 

18-25 2,37 0,938 54 

(F(6,1465) 
= 4,591; p 
< 0,05) 

26-35 2,25 0,962 96 

36-45 2,46 0,800 160 

46-55 2,48 0,793 428 

56-65 2,60 0,798 476 

66-75 2,66 0,795 208 

76 og eldri 2,72 0,784 50 
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Hvað skiptir máli þegar ég vel sýningar á áskriftarkortið eftir menntunarstigi. 

 

 
Menntunarstig m sf n Dreifigreining 

Að sýningarnar séu 

fjölbreyttar og ólíkar 

Grunnskóli 3,9

9 

0,7

03 

88 

(F(4,146

7) = 1,393; 

p > 0,05) 

Menntaskóli 3,9

5 

0,7

22 

19

2 Iðnmenntun 3,9

1 

0,7

65 

92 

Grunnnám 

háskóla 

3,9

3 

0,7

46 

41

5 Framhalsdsnám 

hásk. 

3,8

5 

0,7

86 

68

5 

Söguþráður verksins 

Grunnskóli 3,5

4 

0,8

04 

87 

(F(4,146

0) = 2,164; 

p > 0,05) 

Menntaskóli 3,6

5 

0,7

63 

19

3 Iðnmenntun 3,7

1 

0,7

49 

92 

Grunnnám 

háskóla 

3,6

0 

0,7

77 

41

5 Framhalsdsnám 

hásk. 

3,5

1 

0,8

57 

67

8 

Leikarar í sýningunni 

Grunnskóli 3,6

0 

0,8

85 

86 

(F(4,146

6) = 1,029; 

p > 0,05) 

Menntaskóli 3,4

8 

0,8

12 

19

2 Iðnmenntun 3,6

7 

0,9

03 

92 

Grunnnám 

háskóla 

3,4

8 

0,8

65 

41

8 Framhalsdsnám 

hásk. 

3,5

2 

0,8

80 

68

3 

Leikstjóri 

Grunnskóli 3,1

7 

0,7

85 

86 (F(4,145

8) = 2,059; 

p > 0,05) 

Menntaskóli 3,0

3 

0,9

37 

19

2 Iðnmenntun 3,1

8 

0,9

19 

90 
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Grunnnám 

háskóla 

3,0

3 

0,9

79 

41

5 Framhalsdsnám 

hásk. 

3,1

7 

0,9

62 

68

0 

Höfundur verksins 

Grunnskóli 3,1

2 

0,7

88 

86 

(F(4,146

1) = 8,217; 

p < 0,05)' 

Menntaskóli 2,9

2 

0,9

06 

19

2 Iðnmenntun 2,8

8 

0,9

24 

92 

Grunnnám 

háskóla 

2,8

7 

1,0

20 

41

4 Framhalsdsnám 

hásk. 

3,1

8 

1,0

12 

68

2 

Að verkið sé dramatískt 

Grunnskóli 2,8

2 

0,8

15 

87 

F(4,1463

) = 1,003; p 

> 0,05) 

Menntaskóli 2,8

4 

0,7

05 

19

3 Iðnmenntun 2,8

4 

0,7

88 

92 

Grunnnám 

háskóla 

2,7

9 

0,7

64 

41

6 Framhalsdsnám 

hásk. 

2,8

9 

0,8

06 

68

0 

Að verkið sé í léttari 

kanntinum 

Grunnskóli 3,2

2 

0,9

87 

86 

F(4,1456

) = 11,170; 

p < 0,05) 

Menntaskóli 2,9

5 

0,9

42 

19

2 

Iðnmenntun 
3,1

0 

1,0

28 
92 

Grunnnám 

háskóla 

2,8

3 

1,0

24 

41

2 Framhalsdsnám 

hásk. 

2,6

3 

107

4 

67

9 

Að ég þekki verkið 

Grunnskóli 2,7

3 

0,8

55 

84 

F(4,1451

) = 1451; p 

< 0,05) 

Menntaskóli 2,6

3 

0,7

55 

19

1 Iðnmenntun 2,6

6 

0,8

16 

92 

Grunnnám 

háskóla 

2,4

8 

0,8

10 

41

5 Framhalsdsnám 

hásk. 

2,4

7 

0,8

25 

67

4   

 

 Hvað skiptir máli þegar ég vel sýningar á áskriftarkortið eftir því í hvaða leikhúsi 

keypt var síðst. 
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 Þættir sem hafa áhrif á val á leikhúsi 



 

80 

 

  

 

 

 Þættir sem hafa áhrif á leikhúsval eftir kyni. 

Kyn m sf n T próf 

Sýningarnar sem 

í boði eru 

Karl

ar 

4,2

6 

0,7

84 
272 t(1496)=  

-3,714; 

p < 0,05 
Kon

ur 

4,4

5 

0,7

34 
1196 

Verðið á kortinu 

Karl

ar 

3,6

8 

0,9

16 
271 

t(1470) 

= -

3,810; p 

< 0,05 

Kon

ur 

3,9

2 

0,8

83 
1201 

Þægileg sæti 

Karl

ar 

3,2

8 

113

8 
274 t(1474) 

= -344; 

p > 0,05 
Kon

ur 

3,3

1 

107

3 
1202 

Að boðið sé upp á 

íslensk verk 

Karl

ar 

3,2

1 

0,9

66 
273 t(1476) 

= 0,195; 

p > 0,05 
Kon

ur 

3,2

0 

0,9

06 
1205 

Staðsetning 

leikhússins 

Karl

ar 

2,4

9 

1,0

25 
271 

t(1475) 

= -

1,467; p 

> 0,05 

Kon

ur 

2,5

9 

1,0

78 
1206 

Aðgengi að 

veitingahúsum fyrir 

sýningu 

Karl

ar 

2,3

1 

1,0

92 
269 t(1459) 

= 0,863; 

p > 0,05 
Kon

ur 

2,3

0 

1,0

90 
1192 

Aðgengi að 

veitingastöðum eftir 

Karl

ar 

2,1

7 

1,0

33 
269 

t(1469) 

= 0,735; 
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sýningu Kon

ur 

2,1

2 

1,0

31 
1202 

p > 0,05 

 

 

 

 

 

 

Þættir sem hafa áhrif á leikhúsval eftir aldri 

Aldursbil m sf n Dreifigreining 

Sýningarnar sem í boði eru 

18-25 4,44 0,718 54 

(F(6,1471) = 
11,294; p < 
0,05) 

26-35 4,72 0,591 97 

36-45 4,61 0,766 162 

46-55 4,46 0,734 428 

56-65 4,38 0,677 479 

66-75 4,13 0,889 209 

76 + 4,16 0,624 49 

Verðið á kortinu 

18-25 4,41 0,858 54 

(F(6,1471) = 
8,689; p < 
0,05) 

26-35 4,14 0,841 97 

36-45 3,96 0,897 161 

46-55 3,93 0,880 430 

56-65 3,79 0,875 480 

66-75 3,65 0,904 211 

76 + 3,69 0,895 49 

Þægileg sæti 

18-25 3,13 1,198 54 

  

26-35 3,00 1,137 97 

36-45 3,04 1,083 162 

46-55 3,26 1,065 430 

56-65 3,37 1,066 482 

66-75 3,50 1,051 212 

76 + 3,84 0,986 49 

Að boðið sé upp á íslensk verk 

18-25 3,02 0,981 54 

(F(6,1481) = 
3,234; p < 
0,05) 

26-35 3,07 1,092 97 

36-45 3,13 0,871 162 

46-55 3,13 0,954 431 

56-65 3,28 0,877 482 

66-75 3,25 0,849 212 

76 + 3,54 0,885 50 

Staðsetning leikhússins 

18-25 2,54 1,128 54 

(F(6,1480) = 
5,523; p < 
0,05) 

26-35 2,53 1,105 96 

36-45 2,41 1,031 162 

46-55 2,46 1,074 432 

56-65 2,59 1,047 482 
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66-75 2,84 1,068 212 

76 + 3,08 1,017 49 

Aðgengi að veitingahúsum fyrir sýningu 

18-25 2,30 1,192 54 

(F(6,1464) = 
1,854; p > 
0,05) 

26-35 2,03 1,075 97 

36-45 2,17 1,041 160 

46-55 2,32 1,080 427 

56-65 2,36 1,083 477 

66-75 2,36 1,108 208 

76 + 2,21 1,129 48 

Aðgengi að veitingastöðum eftir sýningu 

18-25 3,02 0,981 54 

(F(6,1474) = 
1,342; p > 
0,05) 

26-35 3,07 1,092 97 

36-45 3,13 0,871 162 

46-55 3,13 0,954 431 

56-65 3,28 0,877 482 

66-75 3,25 0,849 212 

76 + 3,54 0,885 50 

 

 

 

 

 

 

Þættir sem hafa áhrif á leikhúsval út frá menntun þátttakenda 

 
Menntunarstig m sf n Dreifigreining 

Sýningarnar sem í 
boði eru 

Grunnskóli 4,13 0,918 86 

(F(4,1457) = 
6,120; p < 
0,05) 

Menntaskóli 4,38 0,735 192 

Iðnskóli 4,23 0,835 90 

Grunnmenntun í háskóla 4,42 0,768 411 

Framhaldsmenntun í háskóla 4,48 0,688 683 

Verðið á kortinu 

Grunnskóli 3,75 0,987 85 

(F(4,1460) = 
1,839; p > 
0,05) 

Menntaskóli 3,85 0,825 193 

Iðnskóli 3,89 1,021 92 

Grunnmenntun í háskóla 3,97 0,859 411 

Framhaldsmenntun í háskóla 3,84 0,903 684 

Þægileg sæti 

Grunnskóli 3,55 1,097 87 

(F(4,1464) = 
10,451; p < 
0,05) 

Menntaskóli 3,57 0,952 192 

Iðnskóli 3,68 1,079 92 

Grunnmenntun í háskóla 3,29 1,061 416 

Framhaldsmenntun í háskóla 3,15 1,108 682 

Að boðið sé upp á 
íslensk verk 

Grunnskóli 3,41 0,771 87 (F(4,1466) = 
3,280; p < 
0,05) Menntaskóli 3,19 0,846 193 
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Iðnskóli 3,29 0,967 92 

Grunnmenntun í háskóla 3,09 0,925 417 

Framhaldsmenntun í háskóla 3,24 0,939 682 

Staðsetning 
leikhússins 

Grunnskóli 2,89 1,005 87 

(F(4,1465) = 
5,933; p < 
0,05) 

Menntaskóli 2,75 0,954 192 

Iðnskóli 2,72 1,132 92 

Grunnmenntun í háskóla 2,59 1,077 417 

Framhaldsmenntun í háskóla 2,45 1,075 682 

Aðgengi að 
veitingahúsum fyrir 

sýningu 

Grunnskóli 2,63 1,047 87 

(F(4,1451) = 
4,373; p < 
0,05) 

Menntaskóli 2,39 1,024 191 

Iðnskóli 2,53 1,062 90 

Grunnmenntun í háskóla 2,26 1,098 415 

Framhaldsmenntun í háskóla 2,22 1,099 673 

Aðgengi að 
veitingastöðum eftir 

sýningu 

Grunnskóli 2,43 0,996 87 

(F(4,1459) = 
4,005; p < 
0,05) 

Menntaskóli 2,20 0,988 192 

Iðnskóli 2,33 0,989 91 

Grunnmenntun í háskóla 2,10 1,043 412 

Framhaldsmenntun í háskóla 2,05 1,030 682 

 

 

 

 

 Þættir sem hafa áhrif á leikhúsval eftir því hvar keypt var. 
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Ástæður fyrir leikhúsferðum. 

 

 

Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi 

Upplifun 4,63 0,934 1530 

Skemmtun 4,36 0,788 1496 

Tilbreyting 4,12 0,937 1520 

Gleði 3,86 0,941 1525 

Fræðast 3,76 0,944 1494 

Speglun á samfélagið 3,43 0,971 1489 
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