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Útdráttur
Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða þættir hafa áhrif á áhorfendafjölda á heimaleikjum
karlaliðs Breiðabliks í knattspyrnu. Áhorfendur eru ómissandi hluti af íþróttaviðburðum en lítið
hefur verið rannsakað hvað hefur mest áhrif á fólk til að mæta á íþróttaviðburði hér á landi.
Knattspyrna á Íslandi hefur verið í mikilli sókn undanfarin ár og íþróttafélagið Breiðablik hefur
að skipa eina stærstu knattspyrnudeild landsins. Tekin voru tvö djúpviðtöl, annars vegar við
framkvæmdarstjóra félagsins og hins vegar við aðalþjálfara karlaliðsins í tilraun til að varpa
ljósi á rekstur knattspyrnudeildarinnar og fá innsýn í umgjörð á heimaleikjum karlaliðs
Breiðabliks. Rannsóknin inniheldur meðal annars nákvæma umfjöllun um markaðssetningu og
þá sérstaklega hvernig henni er beitt í íþróttum. Að auki eru áhorfendur skoðaðir sem neytendur
og þeim þáttum sem hvetja þá áfram, veita þeim ánægju og gera þá trygga, gerð skil.
Margir þættir geta haft áhrif á mætingu áhorfenda á íþróttaviðburði, en áhrif veðurfars,
fyrri árangurs íþróttaliða og tímasetningar ásamt öðrum þáttum skipa stóran sess í
ákvörðunartöku þeirra. Framkvæmd var línuleg aðhvarfsgreining (e. Ordinary least square
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heimaleikjum liðsins.
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1 Inngangur
Íslensk knattspyrna hefur verið í mikilli sókn undanfarin ár. Það sýnir sig kannski einna helst í
árangri íslenska karlalandsliðsins sem nýverið tryggði sér þátttökurétt á lokamóti
Evrópumótsins í Frakklandi 2016. Þessi gróska hefur gert það að verkum að mun meira
fjármagn er komið inn í íþróttina og starf íþróttafélaga því töluvert umfangsmeira frá því sem
áður var. Aukið fjármagn hefur gert knattspyrnufélögum kleift að bæta og efla umgjörð sína til
muna. Undanfarin ár hafa fjölmargar knattspyrnuhallir risið og hafa þær aukið möguleika
íslenskra knattspyrnufélaga á að bjóða iðkendum upp á góða æfingaaðstöðu allan ársins hring.
Áhorfendafjöldi á íslenskum knattspyrnuviðburðum hefur einnig aukist, en t.a.m. þá mættu
1.029 áhorfendur að meðaltali á knattspyrnuleik í Pepsi-deild karla árið 2013 (Þórólfur
Þórlindsson, Viðar Halldórsson, Jónas Hlynur Hallgrímsson, Daði Lárusson og Drífa Pálín
Geirs, 2014) en á síðasta ári, 2015 var meðalaðsókn áhorfenda í deildinni 1.107 manns og er
það besta meðaltalsaðsókn síðan árið 2011 („Besta meðaltalsaðsókn síðan 2011“, 2015).
Það er margt sem spilar inn í rekstur knattspyrnufélaga og því er áhugavert að kanna
hvaða þættir eru áhrifamestir í þeim efnum. Íþróttadeildir íþróttafélaga eru líklegri til að stjórna
sínu fjármagni á betri hátt ef þær vita meira um þá þætti sem stjórna eða hafa áhrif á aðsókn
áhorfenda (Falls og Natke, 2014). Íþróttafélagið Breiðablik hefur ekki farið varhluta af þessum
uppgangi í íslenskri knattspyrnu heldur verið brautryðjandi á meðal íslenskra knattspyrnuliða.
Félagið hefur um nokkurra ára skeið verið með flesta iðkendur í yngri flokkum og í dag eru
þeir ríflega 1350 talsins (Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdarstjóri Breiðabliks, munnleg
heimild, viðtal, 15. febrúar 2016).
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1.1 Val ritgerðarefnis
Uppgangur íslenskrar knattspyrnu kveikti áhuga rannsakenda á því að kanna hvernig rekstri
knattspyrnufélaga er háttað á Íslandi. Eftir umtalsverðan þankagang og heilmiklar vangaveltur
komust rannsakendur að því að samband áhorfenda og knattspyrnufélaga væri áhugavert
umfjöllunarefni, en lítið hefur verið rannsakað í þessum efnum hér á landi. Breiðablik er eitt af
stærstu knattspyrnufélögum landsins, hefur verið eitt af sigursælustu liðum landsins síðastliðin
ár og hefur barna- og unglingastarf félagsins víða vakið athygli (Ingvi Þór Sæmundsson, 2015).
Sú staðreynd varð til þess að rannsakendur töldu Breiðablik áhugaverðan kost til umfjöllunar
við framkvæmd þessarar ritgerðar. Mikill fjöldi af iðkendum æfa með félaginu og er því mikill
hluti Kópavogsbúa tengdur við félagið á einhvern hátt. Það leynast því tækifæri að mati
rannsakenda í því að ná betur til áhorfenda og það myndi stuðla að aukinni aðsókn á
knattspyrnuviðburði.
Það er ályktun rannsakenda að árangur íþróttaliða haldist oftar en ekki í hendur við
áhorfendafjölda á viðburðum og ætti það þ.a.l. að hafa jákvæð áhrif á afkomu félagsins. Mæting
á íþróttaviðburði skiptir höfuðmáli í árangri íþróttaliða (Funk, Filo, Beaton og Pritchard, 2009).
Líkt og kemur fram í raundæmi um hafnaboltaliðið San Diego Padres þá eiga öll íþróttafélög
að hugsa um að þau séu í skemtanabransanum og eigi að reyna að ná inn á sem flesta snertifleti
neytandans (Overton, 2007). Rannsakendur eru sammála þessu sjónarmiði San Diego Padres
og verður það haft til hliðsjónar við úrvinnslu þessarar ritgerðar.

1.2 Tilgangur/markmið
Þegar litið er til knattspyrnu og í raun margra annarra sambærilegra hópíþrótta getur reynst
erfitt að nefna alfarið þá þætti sem útskýra eða stjórna aðsókn áhorfenda á íþróttaviðburði. Þeir
þættir sem stýra aðsókn stuðningsmanna geta verið allt frá því að vera stórir áhrifavaldar, s.s.
áhrifarík markaðssetning, óveður sem hrekur fjölda fólks frá því að mæta, allt til þess að vera
persónubundnir og ekki eins mikilvægir þættir, s.s. veikindi eins stuðningsmanns. Það er því
ljóst að það eru margir þættir sem hafa áhrif á mætingu áhorfenda.
Tilgangur þessarar ritgerðar er annars vegar að skoða markaðsstarf og rekstur
knattspyrnudeildar Breiðabliks og hins vegar að skoða hvaða þættir hafa áhrif á hegðun,
eiginleika og mætingu áhorfenda á heimaleikjum karlaliðs félagsins og hvernig þessir þættir
tengjast. Höfundar setja því fram eftirfarandi rannsóknarspurningu:
Hvaða þættir stýra eftirspurn áhorfenda á heimaleiki karlaliðs Breiðabliks í
knattspyrnu?
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1.3 Öflun gagna
Við upphaf þessarar rannsóknar var markmið rannsakenda að taka bæði fyrir karlalið og
kvennalið meistaraflokks Breiðabliks í knattspyrnu. Vegna skorts á gögnum um kvennaliðið
beindist athyglin einvörðungu að karlaliði Breiðabliks. Einungis voru til heildstæðar tölur yfir
áhorfendafjölda þrjú ár aftur í tímann hvað kvennaliðið varðar, en átta ár hjá körlunum. Það
leiddi því miður til þess að ákveðið var að sleppa kvennaknattspyrnunni til að geta fengið sem
marktækastar niðurstöður í rannsóknina. Ytri þættir sem geta haft áhrif á áhorfendafjölda
íþróttaviðburða eru mjög margir, en þeir þættir sem voru skoðaðir í þessari rannsókn voru
eftirfarandi: Veðurfar(úrkoma og hitastig), tímasetning (tími og dagsetning), fyrra gengi liðs á
tímabilinu og hvort leikirnir voru sýndir í beinni útsendingu eða ekki. Gagnaöflun fór fram á
ýmsan hátt en gerð verður frekari grein fyrir henni í aðferðarkafla rannsóknar.
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2 Mikilvægi markaðssetningar
Hugtakið markaðssetning hefur verið skilgreint á marga vegu í gegnum árin, af mörgum
mismunandi fræðimönnum, en þekktasta útskýring á markaðssetningarhugtakinu er líklega að
mæta þörfum á arðsaman hátt (Kotler og Keller, 2016). Markaðssetning er viðamikill þáttur í
starfi fyrirtækja, skipulagsheilda og annarra stofnana. Með markaðssetningu getur
skipulagsheild komið ákveðnum skilaboðum á framfæri á mismunandi hátt, en fjármál, rekstur,
bókhald og önnur viðskiptaþjónusta eru til lítils ef það er ekki næg eftirspurn eftir vöru og
þjónustu svo að fyrirtæki geti hagnast (Kotler og Keller, 2016).
Markaðssetning er í mörgum tilfellum notuð til þess að vekja athygli á einhverju og með
henni er í raun verið að að falast eftir athygli hjá annað hvort núverandi viðskiptavinum eða
vekja áhuga fólks utan viðskiptavinahópsins. Það er segin saga á grundvelli markaðsfræðinnar
að það er erfiðara og jafnframt dýrara að ná í viðskiptavini heldur en að viðhalda núverandi
viðskiptavinum. Kotler og Keller (2016) greina frá því að það séu 10 mismunandi meginþættir
sem hægt er að markaðssetja, en þeir eru eftirfarandi: Vörur, þjónusta, viðburðir,
upplifun/reynsla, persónur, staðir, eiginleikar, samtök, upplýsingar og hugmyndir. Það gefur
því auga leið að markaðsfræðin spannar vítt svið og margir þættir sem vert er að hafa í huga
við markaðssetningu. Samfélagið í dag er stútfullt af tækifærum og áskorunum sem varða
markaðssetningu en jafnframt leynast hættur víða. Til dæmis fleygir tækninni ört fram og nýr
vettvangur fyrir markaðssetningu fæðist á hverju ári. Í dag eru stafrænir miðlar orðnir vinsælir
meðal fólks og geta því verið góð leið til þess að ná til þeirra á einfaldan, hagkvæman og skjótan
hátt.

2.1 Þróun markaðssetningar og tilkoma stafrænna miðla
Aðferðir markaðssetningar eru vissulega margar og jafnan misgóðar eftir því hver á í hlut, hvað
er verið að markaðssetja o.s.frv. Eitt er þó víst, að mikil straumhvörf hafa orðið í
markaðssetningu með tilkomu internetsins og stafrænna miðla. Fólk hefur reynt að hafa áhrif
á hvort annað frá dögun mannlegrar tilveru og nýtt sér nánast hvaða hátt eða fjölmiðil sem það
hefur haft á hverjum tíma fyrir sig til að koma sér á framfæri (Ryan, 2014).
Fjölbreytni markaðssetningar jókst með tilkomu internetsins seint á 20. öld og enn þann
dag í dag eru að opnast ný tækifæri í gegnum stafræna markaðssetningu. Markaðssetning í
gegnum samfélagsmiðla er mjög mikilvæg í viðskiptum fyrir þær sakir hversu ódýr hún er og
hversu auðvelt er að ná til stórs hluta fyrirhugaðs markhóps innan lítils tíma og án mikillar
fyrirhafnar (Ciprian, 2015).
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Vegna örrar framþróunar tækninnar hefur því umhverfi markaðsfræðinga breyst að miklu
leyti, en þeir þurfa sífellt að aðlaga sig að nýjum aðstæðum og vera fljótir að koma auga á ný
tækifæri. Á meðan helsti kostur internetsins er ör og ódýr deiling á upplýsingum er hún á sama
tíma helsti ókostur þess (Qualman, 2013). Þessi staðhæfing á í raun við um fleiri nettengda
miðla eins og t.d. facebook, instagram, twitter og snapchat sem eru gífurlega mikið notaðir í
dag. Internetið, ásamt þessum fyrrgreindu stafrænu miðlum, býður upp á mörg tækifæri sem
fyrirtæki og einstaklingar geta nýtt sér í markaðssetningu. Spurningin er ekki lengur hvort þú
eigir að nota tól samfélagsmiðla í þínum markaðsaðgerðum heldur hvernig þú átt að nota þau
til þess að gera þær betri (Ciprian, 2015).
Ef ekki er rétt farið að getur vopnið hins vegar snúist í höndum þess sem markaðssetur.
Stærsti ókostur internetsins er þó í mörgum tilfellum sá að það gleymir sjaldnast því sem einu
sinni hefur verið hlaðið upp á það. Ef fyrirtæki og einstaklingar láta frá sér t.d. einhver ummæli,
upplýsingar, skoðanir eða annað slíkt sem móðgað gæti einhverja aðila gæti það haft slæmar
afleiðingar fyrir fyrirtækið og orðspor þess. Ef fyrirtæki eru ekki með neina stefnu fyrir
samfélagsmiðla á þeim tímum sem við lifum á í dag, má í rauninni segja að það sé ekki með
neina stefnu yfir höfuð því samfélagsmiðlar eru kjarnastarfsemi (Ryan, 2015).

2.2 Markaðssetning íþrótta
Markaðssetning íþrótta er að byggja upp aðdáendahóp sem aðdáendur, styrktaraðilar,
og stjórnvöld borga til að standa að og styðja við félagið þar sem ávinningurinn er
samvera og sköpun sjálfsímyndar fyrir einstaklinga, hópa eða samfélög í kappsömu
umhverfi sem einkennist af samstarfi (Wakefield, 2007).
Íþróttir hafa verið vinsæl afþreying í fjölmörg ár og alltaf eru fleiri og fleiri sem hafa atvinnu
af því að stunda íþróttir. Íþróttaiðnaðurinn hefur stækkað ört síðastliðin ár, en þessi vöxtur
innan geirans hefur skapað á tilviljanakenndan hátt eftirspurn eftir hæfu fagfólki á sviði íþrótta.
Íþróttastjórnun hefur þróast með það að markmiði að fullnægja eftirspurn eftir sérhæfðum
sérfræðingum (Roșca, 2013). Markaðssetningu íþrótta hefur verið lýst á marga vegu.
Alexandru Lucian Mihai (2013) segir frá því í grein sinni að markaðssetning íþrótta sé tvíþætt
og skiptist annars vegar í markaðssetningu á íþróttum (e. marketing of sport) sem felst í því að
beita almennum markaðsaðferðum að íþróttatengdri vöru og þjónustu. Hin aðferðin er
markaðssetning í gegnum íþróttir (e. marketing through sport) og miðast af því að markaðssetja
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vöru/þjónustu að neytendum í gegnum íþróttir (Mihai, 2013). Van Heerden bræðurnir (2003)
skipta birtingarmyndum markaðssetningar íþrótta niður í þrennt og til viðbótar við hinar tvær
ofangreindu nefna þeir markaðssetningu með íþróttum (e. marketing by sport) (Van Heerden
og Van Heerden, 2003).

2.2.1 Markaðssetning íþrótta (e. marketing of sport)
Í þessari aðferð er átt við notkun söluráðanna (e. marketing mix) til að tengjast kostum
íþróttaþátttöku og þátttöku áhorfenda (Mihai, 2013), en nánar verður gerð grein fyrir
söluráðunum í kaflanum um samval söluráða. Van Heerden bræðurnir lýsa markaðssetningu á
íþróttum sem markaðssetningu á íþróttavörum og íþróttatengdri þjónustu, s.s. búnaði og
aðstöðu, sem gæti verið neytt af atvinnumönnum íþrótta sem og áhugamönnum (Van Heerden
og Van Heerden, 2003).

2.2.2 Markaðssetning í gegnum íþróttir (e. marketing through sport)
Markaðssetning í gegnum íþróttir er þegar almennri vöru eða þjónustu er komið á framfæri í
gegnum íþróttir. Dæmi um markaðssetningu í gegnum íþróttir er t.a.m. þegar fyrirtæki og
íþróttafélag/íþróttastofnun gera styrktarsamning sín á milli. Styrktarsamningur KSÍ og
Ölgerðarinnar um að efsta deild í íslenskri knattspyrnu beri nafnið Pepsi-deildin er dæmi um
slíkt. Stórfyrirtæki nota íþróttir sem leið til þess að efla og auglýsa vörur sínar og þá yfirleitt til
að aðgreina sig sérstaklega á lýðfræðilegum markaði sem vitað er að fylgir ákveðinni íþrótt
(Mihai, 2013). Með því að gera styrktarsamning við íþróttafélög styðja fyrirtæki við starf
íþróttafélaga, koma vörumerki sínu á framfæri og eygja þannig von um aukna sölu á vörum
sínum. Pope og Voges (2000) gerðu rannsókn um styrktarsamninga á milli íþróttafélaga og
fyrirtækja og áhrif þeirra á fyrirtækjaímynd og kauphegðun neytenda. Þeir rannsökuðu þrjá
þætti varðandi áhrif á áform neytenda til þess að kaupa vörur fyrirtækis, en þessir þættir voru:
Ímynd fyrirtækis, varan sjálf og hugrenningar neytenda til fyrirtækja sem styrktu íþróttina.
Niðurstöður leiddu í ljós að marktækt jákvætt samband var á milli áforma neytenda um að
kaupa vörur styrktaraðila íþróttafélaga og allra þriggja þáttanna. Þessi rannsókn gefur því til
kynna að styrktaraðilar auki virði vörumerkis síns með því að styðja við bakið á íþróttafélögum
(Pope og Voges, 2000).

2.2.3 Markaðssetning með íþróttum (e. marketing by sports)
Markaðssetning með íþróttum felst í hvernig íþróttastofnanir markaðssetja sig sjálfar og þeirra
viðburði til að laða að styrktaraðila, áhorfendur og fjárfesta. Út frá skilgreiningunni um
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markaðssetningu með íþróttum eru það því íþróttastofnanir sem njóta helst góðs af
styrktarsamningum (Van Heerden og Van Heerden, 2003).

2.3 Markaðssetning knattspyrnuliða
Knattspyrna er vinsælasta íþrótt í heimi („World’s Most Popular Sports by Fans“, 2016) og
hefur verið það í alllangan tíma, en alþjóðlegur atvinnumannafótbolti þróaðist í miklum mæli
á tíunda áratug síðustu aldar (Desbordes, 2007). Knattspyrna er spiluð í um 209 löndum
heimsins (FIFA.com, 2016) en leikmenn knattspyrnuliða er miklar fyrirmynd fyrir unga
iðkendur íþróttarinnar. Allrabestu knattspyrnumenn heimsins í dag eru heimsfrægar stjörnur
sem fólk þekkir jafnvel þó það hafi ekki áhuga á íþróttinni sjálfri. Það er ýmislegt sem hafa
þarf í huga við markaðssetningu knattspyrnu. Aðaláherslan á ekki að vera á vöruna eða
þjónustuna sjálfa heldur áhrifin og upplifunina sem knattspyrna getur boðið upp á (Desbordes,
2007). Markaðssetning knattspyrnuliða snýst því ekki einungis um að auka eftirspurn eftir
íþróttinni heldur einnig að miða markaðssetningu hennar að hagsmunaaðilum, s.s. vinnuafli
(sjálfboðaliðum) og fjármagni (stuðningi frá samfélaginu og styrktaraðilum) (Desbordes,
2007). Það er því mikilvægt fyrir knattspyrnulið að átta sig á öllum þáttum í umhverfi sínu til
að fá sem mest út úr markaðsaðgerðum sínum.
Íslensk knattspyrna er ekki stór á alþjóðavísu, þó hún sé í mikilli sókn. Í bók Desbordes
um markaðssetningu knattspyrnu er sagt frá raundæmi sem finnska knattspyrnusambandið
notaði til þess að virkja alla hagsmunaaðila knattspyrnuliða þar í landi. Íslenska og finnska
deildin eru alls ekki óáþekkar hvað varðar stærð, gæði og umgjörð og því er sú finnska góð til
samanburðar við þá íslensku. Finnska aðferðin greinir frá 6 stigum markhópa sem
knattspyrnufélög þurfa að huga vel að, til þess að markaðssetning knattspyrnuliðs sé með góðu
móti. Stigin eru eftirfarandi:
Stig 1: Börn og ungt fólk – Íþróttafélög þurfa að bjóða upp á áhugaverða leiki á
viðburðum sínum og auka tækifæri til knattspyrnuiðkunar hvar og hvenær sem er.
Stig 2: Félagsstig – Þróa keppnir fyrir börn og ungt fólk, þróa gæði félagsins, þróa
menningu byggða á samræmi og stuðningi o.fl.
Stig 3: Þjálfarastig – Skilja hugsanir barna og ungs fólks, fjárfesta í menntun þjálfara,
og virkja og hvetja þá áfram með því að meta störf þeirra að verðleikum.
Stig 4: Foreldra- og fjölskyldustig – Veita upplýsingar um hvernig á að styðja börnin í
þeirra áhugamáli og virkja sjálfboðaliða með því að sýna þeim mikilvægi
sjálfboðavinnunnar.
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Stig 5: Styrktaraðilastig – Auka vitund um öll jákvæð áhrif knattspyrnunnar, auka
góðvild samstarfsaðila, öðlast jákvæða umfjöllun og aukna sölu o.s.frv.
Stig 6: Samfélagsstig – Að axla ábyrgð frá degi til dags gagnvart börnum og ungu fólki,
í samstarfi við heimili þeirra, skóla og aðra mikilvæga þætti (Desbordes, 2007)

2.4 Samval söluráða (e. Marketing mix)
Edmund Jerome McCarthy kom árið 1960 fyrstur fram með hugmyndafræðina á bakvið samval
söluráða (Lambin og Schuiling, 2012). Söluráðarnir eru jafnan þekktir sem „The four p‘s” eða
„fjögur v” á íslensku og hefjast allir á sama bókstafnum, v á íslensku og p á ensku. Samval
söluráða skiptist í: Verð (e. price), vöru (e. product), vettvang (e. place) og vegsauka/kynningu
(e. promotion). Fyrirtæki standa frammi fyrir mörgum tækifærum og geta því farið ólíkar leiðir
til að uppfylla þarfir markhóps síns. Vörur geta verið margar og mismunandi eiginleikum
gæddar, þ.e. mismunandi í verði, útliti, auglýstar á öðruvísi hátt og t.d. á mismunandi miðlum.
Samval söluráða samanstendur af þeim stjórnanlegu breytum sem fyrirtæki setur saman til að
fullnægja þörfum markhóps síns (McCarthy og Perreault, 1993). Það er mikilvægt að það sé
samspil milli allra söluráðanna og að tengsl á milli þeirra séu samþætt (McCarthy og Perreault,
1993). Samval söluráða er mikilvægt fyrir þær sakir að það skilgreinir viðskiptagrundvöll
íþrótta en miklu af tíma íþróttamarkaðsfræðings er varið í aðgerðir sem byggja á hugmyndinni
um samval söluráða (Mihai, 2013).

2.4.1 Vara
Það er mikilvægt að varan sem í boði er höfði til markhópsins. Vara getur bæði verið í formi
áþreifanlegrar vöru, þjónustu eða blanda af báðu (McCarthy og Perreault, 1993). Hugtakið vara
er því nokkuð vítt og spannar breitt svið.
Margir telja að þegar um vöru sé að ræða sé ávallt verið að tala um áþreifanlegan hlut,
en vara getur verið meira en það. Vara er allt það sem hægt er að bjóða markaði til að
fullnægja löngunum og þörfum hans. Vörur sem eru markaðssettar geta ýmist verið,
áþreifanlegar vörur, þjónusta, upplifun, viðburðir, einstaklingar, staðir, eiginleikar,
stofnanir, upplýsingar og hugmyndir (Kotler og Keller, 2006).
Hugtakið vara felur í sér marga eiginleika, en hugtakinu verður ekki lýst á einfaldan hátt
og því er vert að velta fyrir sér hvað orðið „vara“ stendur fyrir. Fyrirtæki þurfa að hafa í huga
að þegar þau eru að markaðssetja vöru, þá eru þau í rauninni að selja hana. Smekkur og þarfir
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fólks eru mismunandi. Ef fyrirtæki er með tvo ólíka neytendur gæti annar verið ánægður með
vöruna á meðan hinn væri óánægður jafnvel þótt þeir fái nákvæmlega sömu vöru. Þetta gefur
til kynna að fyrirtæki þurfi að sníða sig að mismunandi þörfum og væntingum. Ef smekkur og
þarfir manna væru með svo einföldu móti að framleiðendur vörunnar þyrftu einungis að
uppfylla grunnþarfir væri markaðsfræði hálf-einsleit og lítil þörf á markaðssetningu og
framleiðslu á mismunandi vörum til að uppfylla óíkar þarfir. Þættir sem gætu t.d. spilað inn í
bílakaup neytenda gætu verið: Þægindi bílsins, stærð, eyðsla, útlit, aksturseiginleikar ásamt
mörgu öðru. Til að koma til móts við þessar mismunandi þarfir þyrftu bílasalar að markaðssetja
sig á þann hátt að bílar þeirra uppfylli væntingar neytenda.
Aðal söluvara íþróttafélaga er í flestum tilvikum sala inn á íþróttaviðburði og má því líta
sem svo á að íþróttafélög séu mestmegnis að selja þjónustu og hún er óáþreifanleg, þ.e. ekki er
hægt að bera hana höndum. Þjónusta er einnig óstöðug, en sama þjónusta er aldrei veitt tvisvar
þó fyrirtæki leitist oftar en ekki eftir því að veita staðlaða þjónustu. Talsvert er þó um það í
hinum stóra heimi íþróttanna að auk þjónustunnar sem íþróttaviðburðurinn er, þá selji
íþróttafélög ýmsan varning í formi áþreifanlegra vara til áhorfenda, s.s. stuðningsmannatreyjur,
trefla, bolla o.fl.

2.4.2 Verð
Verð er mjög mikilvægur þáttur í markaðssetningu fyrirtækja. Verð er sú upphæð sem tekið er
gjald fyrir vöru eða þjónustu (Kotler, Armstrong, Saunders og Wong, 2002). Verð er
mikilvægur þáttur vörunnar, en það undirstrikar í mörgum tilfellum þær væntingar sem fólk
gerir til hennar. Gæði vöru endurspeglast gjarnan í verði vörunnar sjálfrar. Því má velta fyrir
sér sem dæmi að tveir aðilar komi á knattspyrnuleik, annars vegar aðili A og hins vegar aðili
B. Aðili A kaupir sinn miða á 1500 kr. en aðili B á 2500 kr. Út frá þessum upplýsingum má
segja að það sé eðlileg ályktun að aðili B sé að kaupa meiri gæðaþjónustu, þ.e. líkur benda til
þess að hann fái betra sæti í stúkunni, betra útsýni yfir leikvanginn, fái innifalið kaffi í hálfleik
eða þar fram eftir götunum. Þess vegna helst það í hendur að því betri sem varan er eða því
meira sem viðskiptavinurinn fær út úr henni, því hærra verð sé viðskiptavinurinn tilbúinn að
borga fyrir hana. Verð stýrir því að mörgu leyti væntingum viðskiptavinarins, hátt verð gefur
til kynna mikil gæði á meðan lágt verð vekur upp hugmynd neytenda um minni gæði vörunnar
sjálfrar.
Íþróttafélög eru flestöll rekin með hagnaðarsjónarmiði og eru því í grunninn alls ekkert
ólík hefðbundnum fyrirtækjum. Það er mikilvægt fyrir félög að rukka það verð sem dekkar að
minnsta kosti þann kostnað sem skapast við að veita upplifun til þátttakenda (Robinson, 2010).
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Verðlagning íþróttafélaga er að mörgu leyti nokkuð flókin þar sem flestar söluvörur þeirra eru
í formi þjónustu, líkt og aðgöngumiði inn á íþróttaviðburð eða æfingagjöld iðkenda. Við
verðlagningu þessara þátta þarf að hafa ýmislegt í huga, t.d. launakostnað þjálfara,
aðstöðugjöld, búningakostnað, skráningargjöld og öll þau heildargjöld sem fallið geta til vegna
starfsemi félagsins. Til að skila hagnaði þurfa félög að leggja fram viðbótargjald ofan á þann
kostnað sem fellur til vegna veitts viðburðar (Robinson, 2010).

2.4.3 Vettvangur
Vettvangur er hugtak yfir allar þær ákvarðanir sem tengjast því að fá réttu vöruna fyrir réttan
markhóp. Vara telst varla vara í augum viðskiptavinarins ef hún er ekki möguleg bæði þar sem
hennar er þörf og þegar hennar er þarfnast (McCarthy og Perreault, 1993). Alexandru Lucian
Mihai (2013) lýsir vettvangshugtakinu í tengslum við íþróttir mjög ítarlega í grein sinni um
aðferðir samvals söluráða fyrir íþróttir.
Hugtakið vettvangur nær yfir staðsetningu íþróttavörunnar (völlinn, leikvanginn) og
upphafspunkt drefingar vörunnar (miðasala á leikvangi, sölur í gegnum síma eða
internet). Að auki spannar það landfræðilega staðsetningu markhópsins (á heimsvísu,
landsvísu, svæðisbundna staðsetningu, eftir fylkjum, samfélögum og borgum). Aðrir
þættir sem mikilvægir eru til þess að markhópurinn geti nálgast vöruna á eru: tími,
dagur, tímabil og mánuður, sem fer eftir tegund vörunnar (Mihai, 2013).
Hinn dæmigerði vettvangur vöru úr heimi íþróttanna er leikvangur þar sem
íþróttaviðburður fer fram. Útlit, aðgengi og umhverfi leikvangsins ætti því að hafa gríðarmikil
áhrif á hvernig neytandinn upplifir þjónustuna sjálfa óháð því hvernig úrslit leiksins verða á
viðburðinum sem hann sækir. Í rannsókn sem Wakefield og Blodgett (1996) framkvæmdu á
áhrifum þjónustuumhverfis á hegðun viðskiptavina, kom í ljós að skipulag aðgengis, útlit og
hreinlæti aðstöðu, þægindi sæta og rafstýrður búnaður hafði veruleg áhrif á hvernig aðdáendur
íþrótta skynjuðu gæði leikvangsins (Wakefield og Blodgett, 1996)
Aðstaða stuðningsmanna á íþróttaviðburðinum sjálfum skiptir því höfuðmáli og
mikilvægt er fyrir íþróttafélög að átta sig á því. Dæmigerður knattspyrnuviðburður stendur yfir
í um tvær klukkustundir, en áætla má að heildarupplifun með því umstangi sem fylgir geti tekið
allt að þremur klukkustundum. Ferlið hefst á því að stuðningsmenn byrja að tínast inn nokkru
áður en leikur hefst, en þá skipta þættir máli eins og biðraðir í miðasölu, aðgengi að bílastæðum,
þægindi stúkusæta o.s.frv. Allir þessir þættir spila á einhvern hátt inn í heildarupplifun
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neytandans og ef vel er staðið að allri umgjörð viðburðarins ættu stuðningsmenn því að geta
fengið eitthvað skemmtanagildi út úr viðburðinum sem slíkum, óháð úrslitum. Margir
neytendur tengja hreinlæti óbeint við gæði þjónustuumhverfis, t.d. hvort gólf og teppi séu hrein,
hvort salernisaðstaða sé fáguð og sótthreinsuð, hvort sérmerktum svæðum sé haldið hreinum,
hvort ruslafötur séu reglulega tæmdar o.fl. Allt eru þetta þættir sem hafa áhrif á það hvernig
neytendur skynja gæði þjónustuaðilans (Wakefield og Blodgett, 1996).

2.4.4 Vegsauki
Vegsauki eða kynning er öll sú starfsemi sem miðlar kostum vöru eða þjónustu að markhópi
hennar með það að markmiði að fá hann til að kaupa (Kotler o.fl., 2002). Vegsauki er algengt
tól margra fyrirtækja til að vekja athygli á rekstri sínum. Í stórum fyrirtækjum eru sérskipaðar
markaðsdeildir sem sjá eingöngu um að vekja athygli á kostum vöru eða þjónstu fyrirtækisins.
Markmið vegsauka er fólgið í því að auka vitund fólks á einhverri ákveðinni vöru/þjónustu eða
vörumerki. Í markaðssetningu íþrótta spannar hugtakið vegsauki alla þá starfsemi sem hönnuð
er til þess að laða að athygli, örva áhuga neytenda og að sjálfsögðu hvetja þá til þess að kaupa
þjónustuna sem íþróttaviðburðurinn er og varning tengdan henni (Mihai, 2013).
Kynning á vörum eða þjónustu er ekki einungis til þess að ná í nýja viðskiptivini og fá
þá til þess að kaupa tiltekna vöru, heldur getur vegsauki einnig verið aðferð til að viðhalda
vitneskju núverandi neytenda eða minna þá á vöruna. Fyrirtæki geta sett sér stefnu til að starfa
eftir og senda jafnan frá sér auglýsingar í þeirri von um að vekja á sér athygli og skapa jákvæða
ímynd í kringum vörumerki þeirra. Sami hugsunarháttur á við um íþróttafélög, en þau geta allt
eins sett sér starfsstefnu sem getur svo síðar haft áhrif á ímynd þess og skilað fjárhagslegum
ábata jafnt sem árangri í íþróttum.
Það eru til margar mismunandi aðferðir til að fanga athygli aðdáenda eða koma
viðburðum félags á framfæri. Það má m.a. gera með því að setja fram hefðbundnar auglýsingar
(á samfélagsmiðlum, í dagblöðum o.s.frv.), selja varning merktan félaginu (s.s. treyjur, trefla
o.þ.h) eða senda reglulega út fréttabréf (tölvupóst eða bréfpóst) til klúbbmeðlima til að gera
grein fyrir helstu fréttum félagsins. Helstu þættir vegsauka íþrótta, einnig þekkt sem samval
kynningarráða íþrótta, eru m.a. auglýsingar, styrktarsamningar, almannatengsl, leyfisveitingar,
persónuleg sambönd, hvatning og aðstöðusköpun (Mihai, 2013).
Kynningarstarf er ekki ókeypis og því þurfa íþróttafélög að tilgreina slíkan kostnað inn í
fjárhagsáætlun félagsins (Robinson, 2010). Kynningarstarf félaga er afar mismunandi eftir því
hverjar áherslur og markhópar félagsins eru en það er þó mikilvægt fyrir íþróttafélög að geta
mælt árangur í því starfi sem það tekur þátt í. Árangur kynningarstarfs er byggður á hæfni
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félagsins til að nálgast markhóp sinn, hvernig arðsemi fjárfestinga félagsins kemur út, stöðu
vöru í hugum neytenda og því mikilvægasta, áhrifum á sölu eða skráningargjöld (Robinson,
2010).
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3 Samband áhorfenda og árangurs knattspyrnuliða
3.1 Gerðir áhorfenda
Það er ekki til ein heilög skilgreining á hugtakinu áhorfendur en margir sérfræðingar hafa reynt
að koma með sínar útskýringar. Mikilvægt er að gera greinarmun á áhorfanda (e. spectator) og
aðdáanda (e. fan). Það er mikill munur á venjulegum áhorfanda og áköfum aðdáanda með
mikinn eldmóð (Mullin, Hardy og Sutton, 2007). Wann, Melnick, Russell og Pease (2001)
skilgreina áhorfendur annars vegar sem þá einstaklinga sem verða vitni að ákveðnum
íþróttaviðburði annað hvort með því að vera á staðnum eða í gegnum einhvers konar fjölmiðil
(sjónvarp, útvarp, o.fl.) án þess að taka virkan þátt. Þeir skilgreina aðdáendur hins vegar sem
þá einstaklinga sem fylgjast áhugasamir með ákveðinni íþrótt, íþróttafélagi eða leikmanni. Að
þessu sögðu er ekki einungis mikilvægt að skoða áhorfendafjölda á íþróttaviðburðum heldur
einnig að reyna að greina hvern áhorfanda fyrir sig. Mikilvægt er því að skilja á milli hvort
einstaklingur á íþróttaviðburði sé einungis áhorfandi sem t.d. fékk frímiða á leikinn og ákvað
því að mæta eða hvort hann sé tryggur aðdáandi sem mætir á alla leiki liðsins og hvetur það
áfram. Tryggur og skuldbundinn aðdáandi hugsar meira, talar meira og tengist betur ákveðnu
íþróttafélagi en hinn venjulegi áhorfandi (Mullin o.fl., 2007). Það er því mikilvægt fyrir
stjórnendur íþróttafélaga að skilja þátttöku og skuldbindingu mismunandi tegunda af
neytendum sem koma og horfa á liðið spila.

3.2 Tryggð áhorfenda
Tryggð og hollusta neytenda hefur orðið einn af mikilvægustu þáttum í frammistöðu fyrirtækja.
Að hlúa að skuldbundnum og tryggum neytendum er orðið eitt af lykilmarkmiðum nútíma
fyrirtækja (Mullin o.fl., 2007). Fræðimenn skoða oft tryggð viðskiptavina út frá tveimur
mismunandi sjónarmiðum, annars vegar út frá viðhorfum neytenda og hins vegar út frá
kauphegðun þeirra (Iv, Beck, Henderson og Palmatier, 2015).
Oliver (1999) skilgreinir tryggð, í gegnum viðhorf neytenda, sem þau vitsmunalegu og
tilfinningalegu tengsl sem einstaklingur hefur gagnvart ákveðinni vöru sem drífur hegðun hans
áfram. Tryggð neytenda í gegnum kauphegðun skilgreinir hann sem það ferli þegar neytendur
eru samkvæmir sjálfum sér og kaupa ítrekað vöru eða þjónustu frá ákveðnu fyrirtæki (Oliver,
1999). Þessi tvö sjónarmið á tryggð neytenda tengjast hvort öðru og hafa mikil áhrif á hvort
annað. Því sterkari tilfinningaleg tengsl sem viðskiptavinir hafa gagnvart vöru því líklegri eru
þeir til þess að kaupa hana eða ákveðna þjónustu aftur. Samkvæmt rannsókn Wang, Zhang og

14
Tsuji (eins og vísað er til í Day, 1969) eru tryggustu neytendurnir þeir sem tengjast ákveðinni
vöru sterkum böndum sem endurspeglast svo í kauphegðun þeirra (Wang, Zhang og Tsuji,
2011).
Oliver (1999) hannaði fjögurra þrepa líkan sem lýsir hvernig viðhorf neytenda og
kauphegðun þeirra tengjast og mynda tryggð. Fyrsta þrepið er vitsmunatryggð (e. cognitive
loyalty) og snýst um þær upplýsingar sem neytendur hafa um vöru eða þjónustu sem lætur þá
hafa trú á ákveðnu vörumerki umfram annað. Eftir að hafa prófað ákveðna vöru eða þjónustu
einu sinni þá komast neytendur á annað þrep líkansins sem Oliver kallar tilfinningalega tryggð
(e. affective loyalty). Þar meta neytendur hvort varan eða þjónustan hafi veitt þeim eins mikla
ánægju og þeir áttu von á. Þriðja þrepið er viðleitnistryggð (e. conative loyalty) sem snýst um
skuldbindingu neytenda að kaupa ákveðna vöru eða þjónustu og hversu stöðugar skoðanir
þeirra eru gagnvart ákveðnu vörumerki. Fjórða og síðasta þrepið er framkvæmdartryggð (e.
action loyalty) en þar tengist viðhorf neytenda við kauphegðun þeirra og þeir verða tryggir. Í
þessu þrepi yfirfæra neytendur áætlanir sínar um að kaupa ákveðna vöru eða þjónustu, í þá
aðgerð að kaupa hana í raun og veru. Oliver fjallar einnig um ánægju viðskiptavina og hvernig
hún tengist tryggð þeirra. Hann segir að neytendur upplifi ánægju þegar neysla þeirra á
ákveðnni vöru eða þjónustu uppfyllir ákveðna þörf þeirra. Þessa uppfyllingu á þörf þurfa
neytendur að upplifa nokkrum sinnum á sömu vöru eða þjónustu til þess að ánægja hafi bein
áhrif á tryggð.
Þrátt fyrir að rekstur íþróttafélaga sé kannski frábrugðinn rekstri hefðbundinna fyritækja
að einhverju leyti þá er tryggð áhorfenda jafn mikilvægur þáttur í rekstri þeirra eins og tryggð
viðskiptavina hjá almennum fyrirtækjum. Tryggur áhorfandi stendur þétt á bakvið lið sitt, fylgir
því og mætir á leiki þess hvort sem því gengur vel eða illa. Mahony, Nakazawa, Funk, James
og Gladden (2002) segja trygga áhorfendur vera þá sem tengjast því liði, sem þeir fylgjast með,
tilfinningalegum böndum og mæta ekki einungis á leiki þess heldur útvíkka neyslu sína með
því að kaupa alls kyns varning sem liðið selur (Mahony o.fl., 2002). Það er því mikilvægt fyrir
íþróttafélög að auka fjölda þeirra áhorfenda sem teljast tryggir þar sem það getur haft áhrif á
tekjustreymið í rekstri þeirra. En tryggir áhorfendur verða ekki til á einni nóttu og íþróttafélög
þurfa að leggja mikla vinnu og metnað í að búa til trygga áhorfendur.
Þar

sem

aðal

sölueining

flestra

knattspyrnufélaga

er

þjónusta,

þ.e.a.s.

knattspyrnuviðburður, þá tengja áhorfendur við einhverja ákveðna eiginleika viðburðarsins,
líkt og með aðrar vörur. Það gerir það að verkum að þeir vilja koma aftur og teljast þannig
tryggir áhorfendur. Knattspyrnuviðburðir eru í grunninn viðureign tveggja liða og því augljóst
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að liðin og leikmenn þeirra búa í raun til þjónustuna. Eiginleikar þeirra eru því það sem
áhorfendur tengja mest við. Tryggir áhorfendur eru þeir sem tengjast ýmsum eiginleikum
liðsins sem þeir fylgjast með líkt og stjörnuleikmönnum þess, sögu liðsins, hefð o.fl. (Gladden
og Funk, 2001). Í rannsókn Brandes, Franck og Nüesch (2008) á áhorfendum í þýsku
úrvalsdeildinni í knattspyrnu leiddu niðurstöður í ljós að 69% áhorfenda segjast tengjast liði
sínu tilfinningalegum böndum í gegnum einstaka leikmenn innan liðanna. Einnig leiddu
niðustöður þeirra í ljós að stjörnuleikmenn hafa mikil áhrif á áhorfendafjölda (Brandes o.fl.,
2008). Robert Passikoff (1997) hefur ákvarðað þá fjóra þætti sem hafa mest áhrif á tryggð
áhorfenda í íþróttum. Þessir fjórir þættir byggjast á rannsóknum sem fyrirtæki hans gerði á
öllum liðum í stærstu íþróttadeildum í Bandaríkjunum (NBA, NFL, NHL, og MLB). Þessir
fjórir þættir eru: Skemmtanagildi (gæði leiks, leikstíll liða, umgjörð), áreiðanleiki (sú upplifun
að leikurinn sé raunverulegur og hafi mikla þýðingu), tengsl áhorfenda (tenging við lið og
leikmenn innan þess) og loks saga og hefð liða (Passikoff, 1997).

3.3 Mælingar á tryggð
Tryggð snýst um ánægju áhorfenda og að búa til sambönd við þá. Það er því mikilvægt fyrir
íþróttafélög að geta greint þá og þannig mælt út hverjir þeirra eru tryggir og hverjir ekki. Það
er hægt að mæla ánægju og tryggð neytenda á marga vegu og ýmsar rannsóknir hafa verið
gerðar til þess að finna út hvaða leið sé best til að mæla ánægju og tryggð. Eins og áður sagði
er tryggð neytenda oft skipt í viðhorf þeirra og svo kauphegðun þeirra. Þessir tveir þættir eru
oft mældir í sinnhvoru lagi enda eru oft notaðar mismunandi aðferðir í mælingum þeirra. Einnig
er mikilvægt að mæla og skoða ánægju neytenda gagnvart vörunni eða þjónustunni.
Viðhorf neytenda er oft mælt með skoðanakönnunum sem byggjast bæði á persónulegum
einkennum neytenda og svo viðhorfi þeirra gagnvart vörunni eða þjónustunni sjálfri og
eiginleikum hennar (Rundle-‐Thiele og Bennett, 2001). Kauphegðun neytenda er svo oft mæld
út frá tölulegum gögnum frá neytendum eins og hversu oft og hversu miklu þeir hafa eytt í að
kaupa ákveðna vöru eða þjónustu (Roy, 2011). Til eru margar aðferðir til að mæla ánægju
neytenda á ákveðinni vöru og þjónustu. Sú sem virðist þó vera hvað vinsælust er að bera saman
vonir og fyrirfram dóma neytenda á ákveðinni þjónustu við raunverulega upplifun þeirra á
þjónustunni (Yuksel og Rimmington, 1998). Það sem skiptir mestu máli fyrir íþróttafélög er að
þekkja sína áhorfendur til þess að mælingar á tryggð skili hvað mestum árangri. Margar
aðferðir eru til við að reyna kynnast neytendum betur og hægt er að innleiða ákveðin kerfi sem
hjálpa til við það.
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3.3.1 CRM kerfi
CRM eða stjórnun viðskiptatengsla er dæmi um kerfi sem hjálpar til við að bera kennsl á
neytendur og hefur það verið mjög vinsælt umfjöllunarefni hjá rannsakendum og markaðsfólki
síðastliðin 35 ár (Shaon og Rahman, 2015). Til eru margar skilgreiningar á hugtakinu CRM. Í
bókinni The CRM Handbook eftir Dyché er CRM lýst sem þeirri grunngerð sem eykur virði
viðskiptavina og veitir réttar leiðir við að hvetja þá til að verða tryggir neytendur (Dyché,
2002). Grundvallarforsenda CRM er að það bætir skipulagðan árangur fyrirtækja með því að
auka ánægju viðskiptavina sem eykur aftur tryggð þeirra (Shaon og Rahman, 2015). CRM felst
í því að skilgreina, laða að og halda í verðmætustu viðskiptavinina til að búa til arðbæran vöxt.
Þetta er ferli þar sem fyrirtæki stjórnar viðskiptatengslum sínum við bæði núverandi og nýja
viðskiptavini (Pickton og Broderick, 2005).
Til eru fjölmargar aðrar útskýringar á CRM en líkt og ofangreindar skilgreiningar leiða í
ljós, þá snýst CRM að mestu leyti um að mynda góð tengsl við neytendur og búa þannig til
meira virði fyrir þá sem eykur svo tryggð þeirra. Einnig hefur það jákvæð áhrif á umfjöllun um
fyrirtækið og orðspor þess sem gæti aðgreint það frá samkeppnisaðilum þess. CRM kerfi snýst
um að safna eins miklum upplýsingum um viðskiptavini eins og hægt er til þess að bera kennsl
á hvern einasta neytanda. Upplýsingarnar geta verið af mörgum toga. Viðskiptasaga neytenda,
mælingar á ánægju, séróskir þeirra og samskiptasaga eru dæmi um upplýsingar sem CRM
hjálpar til við að safna. Eitt dæmi um notkun CRM kerfis, sem nokkur íslensk fyrirtæki hafa
tileinkað sér, er að senda póst á alla viðskiptavini þegar þeir eiga afmæli árinu. Þetta skapar
virði fyrir neytandann og eykur ánægju hans og það hefur áhrif á tryggð hans.
CRM getur allt eins verið mikilvægur partur af rekstri íþróttafélaga eins og annarra
fyrirtækja en það hjálpar stjórnendum að nálgast áhorfendur og mynda þannig tengsl við þá.
Hafnaboltafélagið San Diego Padres í Bandaríkjunum var eitt af fyrstu íþróttafélögunum sem
innleiddu CRM í sinn rekstur. Þeir lögðu mikla áherslu á að safna upplýsingum um
viðskiptavini sína og það auðveldaði þeim að skipta þeim í markhópa. Til að mynda komst
félagið, út frá gagnavinnslu, að því að stór partur af áhorfendum liðsins væru búsettir í Mexíkó
en San Diego er staðsett rétt við landamæri Bandaríkjanna og Mexíkó. Þessar upplýsingar
leiddu til þess að San Diego Padres fór að markaðssetja sig meira gagnvart spænskumælandi
áhorfendum (Johnston, 2011). Fleiri stór íþróttafélög hafa einnig innleitt CRM kerfi í sinn
rekstur eins og til að mynda bandaríska körfuboltaliðið New York Knicks og Chelsea sem er
eitt af stærstu félögunum í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu. CRM getur sýnt stjórnendum
íþróttafélaga hvað áhorfendur vilja, hvaða leikmenn þeim líkar best við, hvaða tilboðum þeir
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hafa áhuga á o.fl. Þetta hjálpar íþróttafélögum í öllu markaðsstarfi og sérstaklega við að finna
réttu leiðirnar til að fá fólk til að mæta á völlinn.
Annar góður eiginleiki CRM kerfis er að það getur hjálpað til við að taka upp slakann
þegar liðinu gengur ekki vel (Waltner, 2000). Slæmt gengi liðs inni á vellinum getur nefnilega
haft slæm áhrif á mætingu áhorfenda og það hefur áhrif á tekjustreymi íþróttafélaga. CRM kerfi
getur bætt úr þessu með því að laða aðdáendur að leikjum, til að mynda með því að bjóða upp
á ýmis tilboð tengd viðbótarþjónustu eins og sölu á varningi og mat (Waltner, 2000). Það að
innleiða CRM inn í rekstur fyrirtækja eða íþróttafélaga er frekar viðamikil aðgerð sem krefst
mikillar vinnu og skipulagningar auk þess sem það getur verið kostnaðarsamt. Þess vegna getur
verið erfitt fyrir lítil eða miðlungsstór fyrirtæki að innleiða stórt og árangursríkt CRM kerfi,
einfaldlega vegna lítils mannafla og skorts á fjármagni. Ávinningur af innleiðingu CRM kerfis
getur verið gríðarlegur en ef ekki er vandað til verka við uppsetningu og skipulagningu þess þá
gæti það einungis haft neikvæð áhrif á rekstur fyrirtækja. Það gerðist til að mynda hjá
stórfyrirtækinu Hersheys sem tapaði 100 milljónum dollara árið 1999 þegar því mistókst að
setja upp hugbúnað í dreifi- og pantanakerfi fyrirtækisins en hann átti að stuðla að betri
tengslum við viðskiptavini (Ragowsky og Somers, 2002).
Hægt er innleiða CRM kerfi á marga vegu og fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á
hvaða stefnu sé best að fylgja við innleiðingu þess. Peppers og Rogers (2011) settu fram einfalt
líkan, IDIC (e. Identify, Differentiate, Interact, Customize), sem lýsir innleiðingu CRM kerfis
í fjórum skrefum. Fyrsta skrefið er að bera kennsl á (e. identify) viðskiptavininn. Það er
nauðsynlegt að þekkja viðskiptavininn til þess að geta byggt upp góð tengsl við hann. Það er
því mikilvægt fyrir fyrirtæki að þekkja einkenni hvers og eins viðskiptavinar eins vel og hægt
er svo sambandið við hann verði sem best. Annað skrefið er að gera greinarmun (e.
differentiate) á viðskiptavinum fyrirtækisins. Með því geta fyrirtæki beint sjónum sínum að
þeim viðskiptavinum sem búa til mest virði fyrir fyrirtækið. Það að gera greinarmun á
viðskiptavinum hjápar fyrirtækjum einnig við að innleiða viðskiptamiðaðar aðferðir svo hægt
sé að fullnægja mismunandi þörfum neytenda. Þriðja skrefið felst svo í því að eiga samskipti
við viðskiptavini (e. interact) en árangursrík samskipti við neytendur geta veitt fyrirtækjum
betri innsýn í þarfir þeirra. Fjórða og síðasta skrefið snýst svo um að aðlaga (e. customize)
þjónustuna að mismunandi viðskiptavinum, og byggja hana á þörfum og gildum hvers og eins
(Peppers og Rogers, 2011).
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Mynd 1: Fjögurra-skrefa líkan Peppers og Rogers á innleiðingu og stjórnun CRM kerfis

Stærð fyrirtækja er einnig þáttur sem skiptir máli þegar ákvarðað er hvaða leið sé best að
fara í innleiðingu CRM kerfis. Rannsókn Chaudhry (2007) fjallar um hvernig best sé að
innleiða CRM kerfi í litlum fyrirtækjum sem eru í þjónustugeiranum. Þar er ferlinu skipt upp í
fjögur skref: Rás samskipta, uppbyggingu tryggðar, varðveislu viðskiptavina og umbreytingu
þjónustu. Fyrsta skrefið snýst um að velja réttu rásirnar til að eiga samskipti við neytendur. Það
getur eins og áður sagði verið mjög kostnaðarsamt fyrir lítil fyrirtæki að notast við CRM
hugbúnað. Rafræn fréttabréf og tölvupósta markaðssetning (e. Email Marketing) eru dæmi um
aðferðir sem fyrirtæki með takmarkað fjármagn geta farið við að eiga samskipti við sína
neytendur og þannig náð að þekkja þá betur og myndað sambönd við þá. Annað skrefið fjallar
um hvernig best sé fyrir þjónustufyrirtæki að byggja upp tryggð neytenda. Samkvæmt Chaudry
þá ættu fyrirtæki í þjónustugeiranum að einblína meira á hina ósýnilegu þætti, líkt og framkomu
og almenna kurteisi þjónustunnar og hafa þannig áhrif á upplifun neytandans. Þriðja skrefið
snýst um mikilvægi þess að þjónustufyrirtæki finni réttu aðferðirnar til að varðveita og halda í
verðmætustu viðskiptavini sína. Það er fyrirtæki ekki til framdráttar að halda í þá í gegnum
verðlagninu heldur er lykilatriðið við varðveislu viðskiptavina að koma fram við þá þannig að
þeim líði eins og þeir séu mikilvægir. Síðasta skrefið felst svo í greiningu á þessum þremur
þáttum og búa til áætlun út frá henni sem stuðlar að þjónustuframboði sem uppfyllir
mismunandi þarfir viðskiptavina. Líta þarf á innleiðinguna sem stöðugt ferli sem mun sífellt
bæta tengsl fyrirtækja við neytendur þess (Chaudhry, 2007).

3.4 Hvað hvetur áhorfendur til að mæta á íþróttaviðburði?
Það er mikilvægt fyrir stjórnendur íþróttafélaga að vita hvaða þættir hafa áhrif á neysluhegðun
áhorfenda, þ.e.a.s. aðsókn þeirra á leiki og kaup þeirra á varningi liðsins. Ef þættirnir eru vel
skilgreindir þá geta stjórnendur íþróttafélaga byggt markaðsaðferðir sínar með mun skilvirkari
hætti í átt að réttu markhópunum og þannig fengið fleira fólk á leiki liðsins (Won og Kitamura,
2006). Í rannsókn þessarar ritgerðar verða þeir ytri þættir skoðaðir sem hafa áhrif á áhorfendur
en einnig er mikilvægt að átta sig á innri þáttum þeirra, persónuleika og félagslegum
einkennum, sem hvetja þá til að mæta á íþróttaviðburði.
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3.4.1 Hvatningakvarðar
Ýmsir fræðimenn hafa komið með sínar hugmyndir að hvatningarkvarða sem nota á til að
greina hvaða einkenni í lífi fólks hafa mest áhrif á að það vilji mæta á íþróttaviðburði. Einn sá
frægasti er umfjöllunarefni í bók Wann (2001) en hann skiptist í átta félagslega þætti sem hvetja
áhorfendur til að mæta á íþróttaviðburði. Þessir þættir eru: undankoma, efnahagsleg hvöt,
jákvætt stress, sjálfsvirðing, að vera hluti af hóp, afþreying, fjölskyldan og fagurfræði. Í
rannsókn Wann, Grieve, Zapalac og Pease (2008) er öllum þessum þáttum lýst vel.
Undankoma felst í því að nota íþróttir sem tilbreytingu frá venjulegu lífi með því að veita
þeim áhorf. Þetta getur þá sérstaklega átt við þá einstaklinga sem eru undir pressu í vinnu eða
skóla og geta tímabundið gleymt áhyggjum sínum með því að njóta íþrótta.
Efnahagsleg hvöt felst í því að mæta á íþróttaviðburði einungis vegna þess að það gæti
leitt til efnahagslegs ávinnings að einhverju leyti. Einstaklingar sem mæta á íþróttaviðburði í
þessum tilgangi eru því líklega ekki flokkaðir sem aðdáendur, þ.e.a.s. tengjast hvorki liði né
leikmönnum sterkum böndum.
Jákvætt stress felur í sér löngun til að upplifa spennu og örvun í gegnum íþróttir. Þeir
einstaklingar sem þrá þessa spennu í gegnum íþróttir eru yfirleitt miklir aðdáendur og taka
virkan þátt í að hvetja lið áfram á meðan á leik stendur.
Sjálfsvirðing felst í því að upplifa árangur óbeint, þ.e.a.s. í gegnum íþróttaviðburð.
Einstaklingar geta upplifað mikla ánægju með sjálfan sig ef þeir sjá lið sitt ná árangri af því
þeir telja sig eiga þátt í árangrinum.
Að vera hluti af hóp felst í félagslega þættinum við að horfa á íþróttaviðburð. Flestir
einstaklingar kjósa að upplifa íþróttaviðburð í hóp í stað þess að vera einir. Íþróttaviðburðir eru
oft tækifæri fyrir fólk til að eyða tíma saman og það virkar því oft sem hvatning fyrir fólk að
mæta á íþróttaviðburði.
Afþreying felst einfaldlega í því að einstaklingar mæta á íþróttaviðburði af því þeim finnst
það skemmtilegt og það veitir þeim ánægju. Þessu má líkja við þegar fólk hefur gaman af því
að lesa bók, fara í leikhús, fara í bíó o.fl.
Fjölskyldan felur í sér að mæta á íþróttaviðburð vegna þess að það er tækifæri til að eyða
tíma með fjölskyldunni. Þessi hvöt á sérstaklega við þá áhorfendur sem eiga börn.
Fagurfræði felur í sér löngun til að fylgjast með íþróttaviðburði vegna listrænnar fegurðar
og þokka íþróttarinnar (Wann o.fl., 2008).
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3.4.2 Fyrri rannsóknir á innri hvötum áhorfenda
Margar rannsóknir hafa verið gerðar sem byggjast að einhverju leyti á þessum
hvatningarkvarða. Mahony o.fl. (2002) könnuðu japönsku úrvalsdeildina í knattspyrnu og
komust að því að sjö innri þættir áhorfenda útskýra aðallega hvers vegna þeir mæta á
knattspyrnuleiki í Japan. Þessir þættir voru: dramatík, óbeint afrek (að upplifa afrek í gegnum
íþróttalið), fagurfræði, tengsl við ákveðna íþrótt, tengsl við ákveðið íþróttalið, tengsl við
ákveðna leikmenn og samfélagslegt stolt. Won og Kitamura (2006) gerðu svipaða rannsókn á
kóresku úrvalsdeildinni í knattspyrnu og komust þar að tíu þáttum sem lýsa áhuga áhorfenda á
að mæta á leiki og svipar þeim niðurstöðum mikið til þeirra sem Mahony o.fl. komust að
(2002). Óbeint afrek og þekking og tengsl við ákveðið lið voru þau atriði sem höfðu mest áhrif
á vilja áhorfenda til að mæta á knattspyrnuleiki.
Í rannsókn Wann o.fl. (2008) var kannað hvernig hvatir einstaklinga til að mæta á
íþróttaviðburði eru mismunandi eftir íþróttum. Þar kom í ljós að fagurfræði sem hvöt á
sérstaklega við um áhorfendur sem fylgjast með einstaklingsíþróttum eins og til dæmis
listskautum, fimleikum o.fl. Einnig leiddu niðurstöður í ljós að sjálfsvirðing, fjölskyldan, að
vera hluti af hóp, afþreying og efnahagsleg hvöt áttu frekar við þá áhorfendur sem fylgjast með
hópíþróttum eins og til dæmis knattspyrnu, hafnabolta, körfubolta o.fl. Undankoma var sú
tegund hvata sem var ekki mismunandi eftir því hvaða íþróttagreinum áhorfendur fylgdust með.

3.5 Hvað hefur áhrif á eftirspurn áhorfenda?
Það hefur verið mikill áhugi á því í gegnum árin að útskýra aðsókn fólks á íþróttaviðburði.
Margar rannsóknir hafa verið gerðar í gegnum tíðina í þeim tilgangi að finna hvaða ytri þættir
hafa mest áhrif á áhorfendafjölda á íþróttaviðburðum. Margar íþróttagreinar hafa verið
rannsakaðar hvort sem það er spilað í atvinnumannadeildum eða í áhugamannadeildum.
Áhorfendur eru stór partur af íþróttaviðburðum og setja þeir oft sinn svip á þá og gera þá meira
spennandi og einnig myndast oft góð stemning þegar áhorfendafjöldi er mikill. „Ef það er full
stúka og það er stemning á vellinum, þá er skemmtilegra að spila. Einnig er líka oft talað um
að áhorfendur séu tólfti og þrettándi leikmaður liðsins og ég held að það sé þannig” (Arnar
Grétarsson, aðalþjálfari karlaliðs Breiðabliks, munnleg heimild, viðtal, 5. maí 2016). Mæting
áhorfenda getur einnig verið mjög stór tekjuliður í rekstri íþróttafélaga (Coates og Humphreys,
2003). Í fyrsta lagi þá er það augljóst að því fleiri sem mæta á íþróttaviðburði liðanna, því meiri
tekjur fá félögin úr miðasölu. Einnig er jákvæð fylgni á milli fjölda áhorfenda og sölu á t.d.
mat, drykkjum, varningi o.fl. á íþróttaviðburðum (Coates og Humphreys, 2003). Fjölmörgum
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þáttum sem hafa áhrif á áhorfendafjölda á íþróttaviðburðum getur verið stjórnað af
íþróttafélögunum sjálfum en einnig eru sumir þeirra óstjórnanlegir (Howell, Klenosky og
McEvoy, 2015).
Schofield
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á
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Hagfræðilegarbreytur, breytur tengdar staðsetningu, gæði liðanna, gæði leikmanna,
árstíðarbundnar breytur og svo loks aðrar breytur sem gætu haft áhrif. Hagfræðilegu breyturnar
eru miðaverð og tekjur í kringum íþróttaviðburðina. Breytur sem tengjast staðsetningu leikja
varða t.d. í hvaða borg er leikið og hversu margir íbúar búa þar og hvort leikið sé um helgi eða
ekki. Breytur sem tengjast gæðum liðanna eru til að mynda árangur þeirra sem hægt er að meta
á marga vegu en er oft miðaður út frá sigurhlutfalli liða. Breytur sem heyra undir gæði
leikmanna eru aðallega þær sem tengjast því hvaða áhrif vinsælir og hæfileikaríkir leikmenn
hafa á áhorfendafjölda. Árstíðarbundnar breytur tengjast því hvenær á keppnistímabilinu leikir
eru spilaðir. Aðrar breytur eru svo ýmsir aðrir þættir sem hafa áhrif á áhorfendafjölda eins og
t.d. veðurfar, tímasetning, andstæðingur, stærð leikvanga, hvort leikur sé sýndur í sjónvarpinu
o.fl (Schofield, 1983).
Það ætti því að vera mikilvægt markmið hjá hvaða íþróttafélagi sem er að reyna að laða
að sem flesta áhorfendur á íþróttaviðburði félagsins. Þess vegna er mikilvægt fyrir íþróttafélög
að átta sig á því hvaða þættir hafa áhrif á áhorfendafjölda. Út frá því geta félögin séð hvaða
þættir eru mikilvægastir og þannig hagað markaðsstarfi út frá þeim þáttum til þess að fá fleiri
áhorfendur á íþróttaviðburðina.

3.5.1 Fyrri rannsóknir á eftirspurn áhorfenda á íþróttaviðburðum
Við leit í fyrri rannsóknir kom í ljós að margar þeirra hafa verið gerðar í íþróttagreinum sem
eru vinsælar í Bandaríkjunum og þá aðallega amerískum fótbolta (Falls og Natke, 2014; Welki
og Zlatoper, 1999) eða hafnabolta (Boyd og Krehbiel, 2006; Howell o.fl., 2015) hvort sem um
atvinnumannadeildir, áhugamannadeildir eða háskóladeildir er að ræða. Ein rannsókn fannst
sem byggðist á leikjum í knattspyrnu (Madalozzo og Villar, 2009). Allar þessar rannsóknir
skoða mismunandi þætti sem gætu haft áhrif á áhorfendafjölda og fer það oft eftir því hvaða
íþróttagrein er verið að rannsaka en einnig byggjast þær á sömu breytunum. Rannsókn Falls og
Natke (2014) á leikjum liða sem leika í háskóladeildinni í amerískum fótbolta (e. Football Bowl
Subdivision) leiddi í ljós að allar breytur sem tengdust liðunum beint, eins og fjöldi sigra á
tímabilinu í undanfara leiks og vinningsprósenta liða frá upphafi höfðu áhrif á áhorfendafjölda.
Einnig hafði veðurfar áhrif en á þeim leikjum þar sem rigndi eða var skýjað mættu færri
áhorfendur. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að eftir því sem leið á keppnistímabilið þá
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minnkaði áhugi áhorfenda og færri mættu á leikina. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að það
skipti máli hverjir andstæðingar liðanna voru en í þeim leikjum þar sem erkifjendur áttust við
jókst áhorfendafjöldi.
Welki og Zlatoper (1999) rannsökuðu alla leiki sem leiknir voru í NFL (e. National
Football League) árin 1986 og 1987. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að allar þær breytur
varðandi gæði leiksins sem gerir hann aðlaðandi fyrir áhorfendur, höfðu mest áhrif á
áhorfendafjölda. Þar skiptust gæði leiksins í tvo þætti, árangur liðanna annars vegar og svo
umhverfi og aðstöðu fyrir áhorfendur hins vegar. Þeir leikir sem voru fyrirfram taldir mjög
spennandi höfðu líka áhrif því fleiri áhorfendur mættu á þá leiki. Líkt og í rannsókn Falls og
Natke (2014) þá mættu færri þegar rigning var á leikdegi. Miðaverð hafði einnig áhrif en
niðurstöður sýndu að það var öfugt línulegt samband milli miðaverðs og aðsóknar áhorfenda.
Rannsókn Boyd og Krehbiel (2006) tók fyrir alla þá 2392 leiki sem spilaðir voru í MLB
(e. Major League Baseball) árið 2002 og þar var skoðað hvaða þættir höfðu áhrif á
áhorfendafjölda, en sérstök áhersla var lögð á hvaða áhrif vegsauki hafði. Sigurhlutfall liða og
hitastig á leikdögum höfðu jákvæð áhrif á mætingu áhorfenda sem og þegar leikirnir voru
spilaðir um helgar. Ekki fengust marktækar niðurstöður þegar kannað var hvort það skipti máli
hvort leikur væri spilaður að degi eða að kvöldi til. Nokkrar tegundir vegsauka voru
rannsakaðar: sala á vaxstyttum (e. bobbleheads) af leikmönnum, varningur undir 5$ (plaköt,
dagatöl o.fl.), varningur yfir 5$ (húfur, bolir o.fl.) og sérstakir viðburðir (t.d. flugeldasýning
eða tónlistaratriði í hálfleik eða fyrir leik). Niðurstöður leiddu í ljós að allur vegsauki hafði
jákvæð áhrif á áhorfendafjölda og þá sérstaklega sala á vaxstyttum af leikmönnum. Með þessari
rannsókn sýndu Boyd og Krehbiel fram á að það er hægt að auka áhorfendafjölda ef réttum
markaðsaðferðum er beitt við notkun á vegsauka.
Howell o.fl. (2015) gerðu svipaða rannsókn nema þar voru 994 leikir á keppnistímabilinu
árið 2014 í MiLB (e. Minor League Baseball) rannsakaðir. Veðurfar hafði áhrif en aukinn hiti
hafði jákvæð áhrif á áhorfendafjölda og rigning hafði neikvæð. Einnig jókst áhorfendafjöldi ef
leikur var spilaður um helgi. Þær breytur sem könnuðu áhrif vegsauka höfðu jákvæð áhrif á
áhorfendafjölda en þær voru fjórar talsins: Flugeldasýning, ódýr varningur, dýr varningur og
sérstakir viðburðir. Miðaverð var einnig skoðað og kom í ljós að hver auka dollari sem bættist
ofan á miðaverð hafði neikvæð áhrif á áhorfendafjölda.
Í rannsókn Madalozzo og Villar (2009) var kannað hvað hafði áhrif á áhorfendafjölda í
brasilísku úrvalsdeildinni á árunum 2003-2006, en knattspyrna er mjög vinsæl þar í landi.
Niðurstöður leiddu í ljós að árangur liðanna skipti máli fyrir áhorfendur og einnig höfðu leikir
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milli erkifjenda, t.d. lið úr sömu borg, mjög jákvæð áhrif á áhorfendafjölda. Vegsaukinn, sem
aðalstuðningsaðili brasilísku úrvalsdeildarinnar á þessum tíma, Néstle, bauð upp á, hafði
jákvæð áhrif á áhorfendadjölda. Néstle keypti fjölmarga miða á leiki í deildinni yfir þessi ár og
fólk sem keypti vörur frá Néstle, fékk miða á leiki í kaupbæti. Þetta leiddi til þess að fátækt
fólk sem átti síður pening til að kaupa miða, gat mætt á leikina. Einnig leiddu niðurstöður í ljós
að færri áhorfendur voru á leikjum þegar leikið var á virkum dögum en um helgar.
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4 Knattspyrnufélagið Breiðablik
4.1 Um Breiðablik
Íþróttafélagið Breiðablik var stofnað árið 1950 í Kópavogi, þegar Kópavogur var einungis 1500
manna sveitarfélag. Þá hét félagið Ungmannafélagið Breiðablik en í dag ber það einvörðungu
nafnið Breiðablik. Sjö árum síðar, eða árið 1957 var knattspyrnudeild félagsins stofnuð sem er
jafnframt stærsta deild félagsins í dag. Mikið hefur breyst frá stofnun félagsins, en í dag er
Kópavogur næststærsta sveitarfélag landsins með tæplega 31.000 íbúa („Um Kópavogsbæ“,
e.d.). Í dag teygir starfsemi félagsins anga sína um víðan völl, en alls er hægt að iðka níu íþróttir
innan félagsins. Íþróttirnar eru: Karate, frjálsar íþróttir, knattspyrna, kraftlyftingar, körfubolti,
skíði, sund, taekwondo og skák. Aðalaðsetur Breiðabliks er í Dalsmára 5, Kópavogi þar sem
knattspyrnuleikvangur liðsins er, knattspyrnuhöll, íþróttasalir og fleira. Knattspyrnudeild
Breiðabliks er sú stærsta á landinu, með yfir 3.500 félagsmenn og yfir 1.300 iðkendur („Saga
Knattspyrnudeildar Breiðabliks“, e.d.). Á fyrsta starfsári Breiðabliks fór lítið fyrir félaginu, en
það spilaði mestmegnis æfingaleiki í knattspyrnu. Það dró loks til tíðinda árið 1971 þegar
karlalið Breiðabliks í knattspyrnu sigraði 2. deild Íslandsmótsins og komst upp í deild þeirra
bestu. Liðinu gekk illa að festa sig í sessi þar, en það var í raun ekki fyrr en árið 2006 sem liðið
tryggði sæti sitt á nýjan leik í efstu deild og hefur því tekist að halda sæti sínu þar til dagsins í
dag. Á þessum 10 árum sem karlalið Breiðabliks hefur leikið á meðal þeirra bestu hefur liðið
átt nokkuð góðu gengi að fagna. Árið 2009 vann liðið sinn fyrsta titil þegar það varð
bikarmeistari eftir frækinn sigur á Fram í vítakeppni. Árið eftir, eða árið 2010, hélt félagið
uppteknum hætti og tryggði sér sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil í knattspyrnu karla undir stjórn
Ólafs Kristjánssonar. Það þótti ótrúlegt afrek þar sem liðið var aðallega skipað af ungum og
uppöldum leikmönnum Breiðabliks. Kvennalið Breiðabliks hefur verið einkar sigursælt í
gegnum tíðina, en það hefur orðið Íslandsmeistari 16 sinnum og bikarmeistari 10 sinnum.
Breiðablik var einnig fyrsta íþróttafélag á Íslandi til að bjóða konum upp á æfingar í
knattspyrnu sem einungis voru ætlaðar konum og er eina kvennaliðið á Íslandi sem hefur keppt
í Íslandsmótinu frá upphafi.
Eins og áður sagði, þá er knattspyrnudeildin langstærsta deild félagsins, en deildin hefur
getið sér gott orð fyrir feykiöflugt barna- og unglingastarf í knattspyrnu. Þetta öfluga æskustarf
má kannski helst dæma út frá þeim fjölda atvinnumanna í knattspyrnu sem liðið hefur alið af
sér, en frá árinu 2005 hefur liðið selt 19 leikmenn út í atvinnumennsku. Þessi sala á leikmönnum
til erlendra félaga hefur gert það að verkum að félagið hefur getað haldið góðu fjárhagslegu
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jafnvægi í gegnum tíðina en mjög háar upphæðir geta fengist fyrir sölu á leikmönnum. Ef
leikmenn eiga góðu gengi að fagna á sínum ferli geta greiðslur borist til uppeldisfélagsins í
mörg ár eftir að upprunaleg sala fer fram og því getur slíkur gerningur stutt rekstur félagsins til
muna (Tómas Þór Þórðarson, 2016). Sem dæmi um leikmenn sem Breiðablik hefur sent frá sér
út til atvinnumennsku síðastliðin 11 ár má nefna helstu vonarstjörnur íslenska landsliðsins í
knattspyrnu, þá Gylfa Þór Sigurðsson, leikmann enska úrvalsdeildarliðsins Swansea, Alfreð
Finnbogason leikmann Augsburg í Þýskalandi, Jóhann Berg Guðmundsson leikmann Charlton
og fleiri góða leikmenn.

4.2 Rekstur knattspyrnudeildar Breiðabliks
Breiðablik hefur verið mjög virkt í markaðssetningu síðastliðin ár og gert marga góða hluti
miðað við það fjármagn sem varið hefur verið í markaðssetningu. Félagið hefur verið
sérstaklega virkt á samfélagsmiðlum en að auki heldur félagið úti tveimur virkum heimasíðum,
einni almennri fyrir allar deildir félagsins (breidablik.is) ásamt stuðningsmannasíðu fyrir
meistaraflokka karla og kvenna í knattspyrnu (blikar.is)
Í upphafi rannsóknarvinnunnar skoðuðu rannsakendur markaðsstarf félagsins utan frá og
reyndu að greina helstu áhersluatriði í markaðssetningu félagsins. Eftir skammgóða
greiningarvinnu kom í ljós að til þess að fá heildræna sýn á markaðssetningu félagsins yrði að
fá upplýsingar frá innviðum félagsins. Því var óskað eftir viðtali við Eystein Pétur Lárusson,
framkvæmdarstjóra Breiðabliks. Tilgangur viðtalsins var að fá innsýn í rekstur Breiðabliks, og
yfirlit yfir markaðsstarf félagsins, sér í lagi til þess að kynnast því hvaða leiðir félagið færi við
að fá áhorfendur á heimaleiki liðsins. Ákveðið var að notast við eigindlega rannsóknaraðferð
og útbúinn var spurningalisti sem varð svo undirstaða djúpviðtals við Eystein
framkvæmdarstjóra. Fundarstaður var félagsheimili Breiðabliks, í Dalsmára 5, mánudaginn 15.
febrúar kl. 13.00. Fundurinn stóð yfir í um það bil 35 mínútur þar sem hugrenningar höfunda
komu fram og fengin voru svör við öllum spurningum spurningalistans. Spurningalistinn var
borinn undir Diðrik Örn Gunnarsson, leiðbeinanda þessarar ritgerðar, til þess að tryggja að
innra réttmæti væri skýrt. Innra réttmæti sýnir sannleiksgildi, trúverðugleika niðurstaðna ásamt
því að lýsa innri byggingu matstækis og hvort spurningalistinn sé í samræmi við hugmyndirnar
um fyrirbærið sem á að meta (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).
Til að fá annað sjónarhorn á rekstri knattspyrnudeildarinnar og mikilvægi
áhorfendafjölda á heimaleikjum karlaliðs Breiðabliks var ákveðið að taka djúpviðtal við
núverandi þjálfara liðsins, Arnar Grétarsson. Arnar Grétarsson er aðalþjálfari karlaliðsins en
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auk þess er hann næstleikjahæsti leikmaður Breiðabliks frá upphafi. Hann lék lengi vel sem
atvinnumaður erlendis og hefur einnig spilað 71 landsleik fyrir íslenska landsliðið. Áður en
hann var ráðinn þjálfari Breiðabliks þá starfaði hann sem framkvæmdarstjóri íþróttamála hjá
Club Brugge í Belgíu og þar á undan sem yfirmaður knattspyrnumála hjá AEK Aþenu í
Grikklandi. Arnar er því vel kunnugur rekstri Breiðabliks og hefur mikla reynslu úr heimi
knattspyrnunnar. Líkt og í viðtali við Eystein var notast við eigindlega rannsóknaraðferð og
spurningalisti lagður fyrir Arnar. Fundarstaður var leikvangur Breiðabliks, Kópavogsvöllur,
fimmtudaginn 5. Maí kl. 12:00 og stóð fundurinn yfir í 16 mínútur.

4.2.1 Markaðssetning Breiðabliks
Í viðtali við Eystein kom í ljós að Breiðablik styðst ekki við neina ákveðna markaðsáætlun þó
það sé vissulega hugað að þeim þáttum sem snúa að markaðssetningu við það að fá áhorfendur
á leiki félagsins. Eysteinn segir meginástæðuna fyrir því vera þá að í því umhverfi sem ríkir á
Íslandi í dag er mæting áhorfenda ekki helsti tekjuliður í rekstri íþróttafélaga líkt og viðgengst
víða um heim. „Það eru aðallega styrkir frá fyrirtækjum, sala á leikmönnum og þátttaka í
Evrópukeppni félagsliða sem skapa mestar tekjur fyrir knattspyrnudeild Breiðabliks”
(Eysteinn, munnleg heimild, 2016). Þrátt fyrir það þá er mikilvægt að huga að því hvernig hægt
er að laða sem flesta áhorfendur að, því þeir eru ómissandi hluti af starfi félagsins, að sögn
Eysteins. Arnar tekur undir staðhæfingu Eysteins og telur að mæting áhorfenda muni aldrei
verða stór partur af heildartekjum félagsins. „Ég tel að það sé mjög ólíklegt því Ísland er svo
lítið land. Til þess að það gerist þarf gjaldið inn á hvern leik að vera í kringum 10.000-15.000
kr. sem er aldrei að fara gerast, að mínu mati” (Arnar Grétarsson, munnleg heimild, 2016).
Félagið fylgir stefnum og straumum hjá markaðsdeild Ölgerðarinnar líkt og önnur félög
í efstu deild karla og kvenna í knattspyrnu, en Ölgerðin er helsti styrktaraðili Íslandsmótsins í
knattspyrnu. Hjá Breiðabliki er enginn eiginlegur markaðsstjóri sem sér um markaðsmál
félagsins, þó að forsvarsmenn félagsins hitti alltaf markaðsdeildina hjá Ölgerðinni og fylgi
þeirra forsendum varðandi kynningar og fleira. „Fjármagn sem Breiðablik ver í markaðsmál
er ekki fyrirfram ákveðið, þó við séum alltaf meðvituð um að það fari alltaf einhver hluti í þessi
mál, en þetta mætti vera mun betur skilgreint” (Eysteinn Pétur Lárusson, munnleg heimild,
2016). Þann 29. febrúar 2016 var undirritaður áframhaldandi þriggja ára samningur milli KSÍ,
365 miðla og Ölgerðarinnar um nafnrétt á efstu deild karla og kvenna í knattspyrnu. Þetta gerir
það að verkum að efsta deild karla og kvenna mun bera nafnið Pepsi-deildin næstu þrjú árin
líkt og síðastliðin sjö ár („Pepsi-deildin til næstu þriggja ára“, 2016). Inni í þessum samningi
við Ölgerðina eru félögin bundin því að innheimta sama staðlaða verðið inn á alla
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knattspyrnuviðburði KSÍ, eða 1.500 kr. fyrir fullorðna. Þetta takmarkar að vissu leyti
möguleika liðanna á verðaðgreiningu og tækifærum í markaðssetningu, en þetta er samningur
sem öllum þátttökufélögum í Pepsi-deildinni ber að fylgja. Víða um heim í
atvinnumannadeildum í knattspyrnu er stuðst við verðaðgreiningu, þ.e.a.s. verðlagning fer eftir
því hvaða árstíð er, hver andstæðingurinn er, staðsetningu sæta o.s.frv. Staðlað verð Pepsideildarinnar á aðgöngumiðum gerir knattspyrnufélögum ekki kleift að tileinka sér
verðmismunun í miðasölu. Knattspyrnufélög standa oft frammi fyrir erfiðum áskorunum, en
flest félög freista þess að dafna bæði í fjárhagslegu- og sífellt vaxandi samkeppnisumhverfi
(Clowes og Clements, 2003). Líkt og Eysteinn hafði orð á hér að ofan þá eru styrkir frá
fyrirtækjum einn helsti tekjuliður Breiðabliks. Arnar tekur í sama streng og segir styrki
fyrirtækja mikilvægan þátt í rekstri íþróttafélaga á Íslandi.
Ef það er rosalega gott árferði í landinu og öll fyrirtæki að gera vel, þýðir það að fleiri
fyrirtæki séu tilbúin að styrkja starf Breiðabliks. Það getur því skipt gríðarlega miklu máli
að fyrirtækin í landinu séu að gera góða hluti, því um leið og fyrirtækin fara að ströggla
og lenda í vandræðum þá skera þau niður alla styrki til íþróttafélaga (Arnar Grétarsson,
munnleg heimild, 2016).

4.2.2 Breiðablik á samfélagsmiðlum
Líkt og kunnugt er orðið hefur ör þróun tækninnar haft mikil áhrif á markaðssetningu fyrirtækja
undanfarin ár. Heimur stafrænna miðla er að breytast á stórkostlegum hraða. Þróunin breytir
því ekki einungis hvernig fólk nálgast upplýsingar, heldur einnig hvernig það hefur samskipti
við vini og félaga á heimsvísu (Ryan, 2014). Nú til dags fer upplýsingagjöf fyrirtækja til
neytenda að miklu leyti til fram í gegnum stafræna miðla, s.s. í gegnum heimasíður, facebook,
instagram, twitter, snapchat og fleiri miðla. Breiðablik hefur tekið mikinn þátt í þessari þróun
og er með töluvert virka starfsemi á hinum ýmsu stafrænu miðlum.
BlikarTV
Innan félagsins er starfrækt lítil netsjónvarpsstöð sem birtir afþreyingarefni fyrir
stuðningsmenn. Afþreyingarefni BlikarTV kemur fram á ýmsan hátt en flest innslög síðunnar
eru m.a. viðtöl við leikmenn og þjálfara og klippur úr leikjum liðsins. Umsjón BlikarTV er í
höndum Heiðars Bergmanns Heiðarssonar, Andrésar Péturssonar og Helga Viðars
Hilmarssonar, en þeir eru allir í sjálfboðastarfi. Birting myndbandanna fer fram í gegnum
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myndbandasíðuna YouTube og í kjölfarið er myndböndum svo gjarnan deilt á facebook.
Fylgjendur síðunnar eru 50 talsins á YouTube en einnig er haldið úti BlikarTV like-síðu á
facebook þar sem 527 manns hafa líkað við síðuna.
Vefsíður
Breiðablik heldur úti tveimur vefsíðum, annars vegar Breiðablik.is, opinberri síðu félagsins og
hins vegar Blikar.is sem höfðar meira til stuðningsmanna félagsins. Á Breiðablik.is er að finna
fréttir frá öllum deildum félagsins og almennar upplýsingar, s.s. æfingatöflur, lög og reglur og
margt fleira. Blikar.is er stuðningsmannavefur knattspyrnudeildarinnar. Vefsíðan hefur að
geyma nánast allar upplýsingar frá stofnun knattspyrnudeildarinnar. Tölfræði allra leikmanna
sem spilað hafa fyrir karlalið Breiðabliks í knattspyrnu, klippur sem birst hafa í sjónvarpi
tengdar félaginu í gegnum árin og myndir úr starfi deildarinnar eru dæmi um það sem má finna
á síðunni ásamt mörgu öðru. Eysteinn er hreykinn af Blikar.is og að sögn hans er ekkert annað
lið á Íslandi sem getur státað af eins góðri síðu, með jafn miklum upplýsingum og sögulegum
verðmætum úr starfi knattspyrnudeildar.
Facebook
Breiðablik er mjög virkt á facebook, en samtals eru 6 síður skráðar í nafni félagsins á
samskiptamiðlinum. Þessar síður eru flestar með svipuðu móti, en megintilgangur þeirra er sá
sami, þ.e.a.s. að vera tengiliður við stuðningsmenn, veita upplýsingar og deila fréttum úr starfi
félagsins og auglýsa viðburði þess. Síðurnar eru eftirfarandi: Blikar.is (549 fylgjendur, opin
síða), Breiðabliksstuðningsmenn – Grænir í Gegn (1.597 meðlimir, læstur hópur),
Stuðningsmenn Breiðabliks (læst síða), Breiðablik (1.611 fylgjendur, opin síða), Breiðablik
(1.771 fylgjendur, upplýsingasíða á ensku) og að lokum Knattspyrnudeild Breiðabliks (1.619
fylgjendur, opinn hópur).
Twitter
Á samfélagsmiðlinum twitter heldur stuðningsmannasíða Breiðabliks, blikar.is, úti aðgangi.
Tilgangur hans er tengjast áhorfendum og stuðningsmönnum með því að deila fréttum, tölfræði
leikja, myndum og myndböndum úr starfi félagsins. Alls er 421 aðili sem fylgir aðganginum á
twitter.
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Snapchat
Það eru tveir virkir aðgangar í nafni knattspyrnudeildar Breiðabliks á samskiptamiðlinum
snapchat, annar í umsjón leikmanna meistaraflokks kvenna og hinn í umsjá leikmanna
meistaraflokks karla í knattspyrnu. Á þessum miðli fá stuðningsmenn að kynnast leikmönnum
betur og á persónulegri hátt. Fylgjendur beggja aðganga telja vel á annað þúsund.

4.2.3 Uppsetning heimaleikja
Til að Breiðablik geti laðað að sem flesta áhorfendur þarf umgjörðin í kringum leikina að vera
í toppstandi. Það er í mörg horn að líta í kringum hvern heimaleik hjá karlaliði félagsins og
mörg störf sem þarf að sinna. Umgjörð heimaleikja skiptist að mestu leyti í miðasölu,
öryggisgæslu, veitingasölu, boltasækjara, starfsemi heiðursstúku (e. VIP), tengilið við
fjölmiðla, fjölmiðlafulltrúa o.fl. Af þessum þáttum er mesta umstangið í kringum
veitingasöluna. Umsjón hennar er falin iðkendum 4. flokks félagsins og sér hann alfarið um
rekstur veitingasölunnar. Tekjur hennar skiptast þannig að 4. flokkur kvenna og karla fá hluta
ágóðans sem er nýttur í fjáröflunarskyni, en afgangur teknanna rennur til knattspyrnudeildar
Breiðabliks. Að sögn Eysteins, myndi félagið græða meira á veitingasölunni með því að úthýsa
starfseminni ekki, en það er gert vegna stefnu þeirra um stuðning og uppbyggingu yngri flokka.
Öll hin störfin í kringum heimaleikina eru unnin í sjálfboðavinnu að undiskyldri starfsemi í
heiðursstúku, en starfsmenn heiðursstúkunnar fá greitt fyrir sín störf. Þrátt fyrir mikinn
undirbúning og fyrirhöfn við uppsetningu heimaleikja, þá er heildarkostnaður mjög lítill og
helsta ástæðan fyrir því eru störf sjálfboðaliða, sem eru í því skyni ómetanlegir að sögn
Eysteins.

4.2.4 Skipting áhorfenda
Athyglisvert er að skoða hvaða fólk mætir á leiki knattspyrnuliða Breiðabliks. Iðkendur
Breiðabliks fá alltaf frítt inn á heimaleiki félagsins, en að sögn Eysteins virkar það sem
ákveðinn þrýstingur á foreldra að mæta líka. Áhorfendur aðkomuliðsins eru alltaf einhver hluti
af miðasölu, en það getur þó verið mjög breytilegt eftir andstæðingi hversu stór hluti það er. Á
hverjum heimaleik er einnig alltaf nokkur hluti áhorfenda sem fær frítt inn á leikinn, en þeir
skiptast niður í nokkra mismunandi hópa. Helstu styrktaraðilum Breiðabliks er alltaf úthlutað
ákveðnum fjölda miða sem þeir geta svo dreift til starfsmanna sinna. Breiðablik hefur svo boðið
stuðningsmönnum frítt inn á leik einu sinni á ári í samstarfi við helstu styrktaraðila félagsins.
Sjálfboðaliðar á vegum félagsins fá frítt inn á heimaleiki, en það er m.a. það fólk sem sér um
uppsetningu á umgjörð heimaleikja. KSÍ veitir hinum ýmsu aðilum aðgangskort sem gilda á
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alla leiki Pepsi-deildar en í þessum hópi eru: Dómarar, leikmenn, þjálfarar, starfsmenn KSÍ
ásamt ýmsum öðrum aðilum.
Miðasalan á heimaleikjum skiptist annars vegar í almenna aðgöngumiða, sem seldir eru
við inngang og hins vegar árskort, sem greitt er fyrir áður en keppnistímabilið hefst. Að sögn
Eysteins er einungis þriðjungur áhorfenda sem kaupir miða við inngang og því töluvert stærri
hluti sem fær frítt inn á leiki eða hefur greitt fyrir árskort. Innan Breiðabliks er starfandi
stuðningsmannaklúbbur sem ber nafnið Blikaklúbburinn og heldur hann utan um sölu á
árskortum. Hann hefur undanfarin ár boðið stuðningsmönnum upp á þrjár mismunandi tegundir
af aðild að klúbbnum, þ.e. gull, silfur og brons. Allar þessar áskriftir fela í sér árskort og í
leiðinni aukið virði fyrir neytendur, mismikið þó eftir áskriftum. Þetta virði felur til að mynda
í sér, frítt kaffi og meðlæti í hálfleik heimaleikja, afslátt hjá styrktaraðilum Breiðabliks, ýmsar
gjafir og fleira. Það er markmið félagsins að fjölga meðlimum í Blikaklúbbnum en það hefur
m.a. verið gert með því að láta leikmenn meistaraflokks félagsins hringja út í fólk og selja því
inngöngu í klúbbinn. Blikaklúbburinn hefur einnig staðið fyrir sölu á varningi fyrir Breiðablik,
en að sögn Eysteins hefur sú sala ekki gengið nógu vel og þá sérstaklega á síðastliðnu tímabili,
sumarið 2015. Það er þó markmið hjá félaginu að blása í herlúðra varðandi sölu á varningi og
reyna að auka söluna á þann hátt að hún fari meira í gegnum knattspyrnudeildina.

4.2.5 Hvað má gera betur?
Arnar telur að hægt væri að gera betur í uppsetningu heimaleikjanna til þess að fá fleira fólk á
völlinn. Hann vill meina að ef eitthvað væri sett í gang í kringum leikina, líkt og skemmtilegir
viðburðir fyrir leik og í hálfleik, þá væri hægt að trekkja fleiri að. Áhorfendur væru þá ekki
einungis að mæta í þeim tilgangi að sjá leikinn sjálfan heldur einnig til að upplifa viðburði í
kringum hann. Að mati Arnars myndi aukin áhersla á markaðssetningu félagsins skila sér í
fleiri áhorfendum og telur hann sjálfboðaliða spila stórt hlutverk í því samhengi.
Eysteinn var spurður í lok viðtals hverju væri helst ábótavant í markaðssetningu félagsins
til að fá fleiri áhorfendur á heimaleiki liðsins. Eysteinn telur Breiðablik vera að gera fína hluti
í markaðsstarfi miðað við fjármagn og markaðssetningu annarra félaga á Íslandi. Þrátt fyrir það
telur hann að hægt sé að gera betur í nokkrum þáttum. Skortur á skipulagi við uppsetningu á
heimaleikjum er dæmi um hlut sem hægt er að bæta. Ekki eru nógu vel skilgreindir
verklagsferlar til staðar og verður það til þess að ef óvænt tilvik koma upp, þ.e.a.s. einhver
veikindi, forföll eða annað getur það haft neikvæð áhrif á uppsetningu leikjanna. Það þarf því
að útbúa vel skilgreint skipurit sem inniheldur verklagsreglur, leiðbeiningar og fleira ef eitthvað
óvænt kemur upp á. Arnar taldi þetta einn af meginþáttunum sem gerir rekstur Breiðabliks
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frábrugðinn rekstri stærri félaga úti í heimi, s.s. Club Brugge og AEK Aþenu. „Í þessum
klúbbum, Club Brugge og AEK, þá er miklu meira niðurneglt hvað hver og einn gerir og
verksvið allra starfsmanna mjög vel skilgreint. Þannig allir vita sín hlutverk innan klúbbsins
sem er gríðarlega mikilvægt í að ná árangri” (Arnar Grétarsson, munnleg heimild, 2016).
Sala á varningi er annar hlutur sem hægt er að bæta til muna að sögn Eysteins, en lítið
hefur farið fyrir sölunni og hún ekki einu sinni sýnileg á heimaleikjum liðsins. Ef meira yrði
lagt í þessa starfsemi gæti það leitt til aukinna tekna fyrir félagið. Breiðablik er langstærsta
félag á Íslandi í yngri flokkum, eða með á bilinu 1350-1360 iðkendur. Í þessari staðreynd liggja
tækifæri til að herja enn frekar á foreldra til að mæta á völlinn.
Breiðablik hefur verið gífurlega vaxandi félag á Íslandi síðastliðin ár. Margt gott hefur
gerst og mörg tækifæri í boði, en það er eins hjá Breiðabliki eins og er oft hjá öðrum
íþróttafélögum, það er fullt af hugmyndum á teikniborðinu en því miður eru of fáar
hendur til að framkvæma þær (Eysteinn Pétur Lárusson, munnleg heimild, 2016).
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5 Rannsókn á heimaleikjum Breiðabliks frá 2008-2015
5.1.Aðferð
Aðferð rannsóknarinnar skiptist í gagnaöflun, þar sem lýst er ítarlega hvernig rannsakendur
söfnuðu gögnum, framkvæmd, þar sem útskýrt er hvernig rannsóknin var útfærð á allan hátt,
og svo loks úrvinnsluaðferðir, sem segir frá þeim forritum sem notuð voru við greiningu
gagnanna.

5.1.1 Gagnaöflun
Gögnum frá árunum 2008-2015 var safnað af heimasíðu Knattspyrnusambands Íslands, úr
bókunum Íslensk knattspyrna eftir Víði Sigurðsson og af heimasíðu Veðurstofu Íslands. Notast
var við fyrri rannsóknir við ákvörðun á þeim áhrifaþáttum sem skyldi skoða og rannsóknin
byggð á. Þeir áhrifaþættir sem urðu fyrir valinu voru tímasetning (tími og dagsetning), veðurfar
(úrkoma og hitastig), fyrra gengi liðs á tímabilinu og hvort leikirnir voru sýndir í beinni
útsendingu í sjónvarpi eða ekki. Miðaverð er áhugaverður þáttur sem ekki var hægt að nota í
þessari rannsókn þar sem það er staðlað miðaverð á knattspyrnuleikjum í efstu deild á Íslandi.
Einnig fengust engar upplýsingar eða sölutölur á vegsauka sem Breiðablik hefur beitt á þessum
árum og því var ekki hægt að nota hann sem áhrifaþátt.
Á heimasíðu Knattspyrnusambands Íslands fengust upplýsingar um áhorfendafjölda á
öllum heimaleikjum Breiðabliks frá árunum 2008-2015 í öllum keppnum, hvort sem það var
viðureign í Íslandsmóti, Bikarkeppninni eða Evrópukeppni félagsliða („Mótalisti |
Knattspyrnusamband Íslands“, e.d.). Ástæðan fyrir því að gagnaöflun rannsóknarinnar náði til
ársins 2008 var vegna þess að það var fyrsta árið sem leikið var í 12 liða deild á Íslandsmóti
karla í knattspyrnu, en á árunum þar á undan var leikið í 10 liða deild. Á síðunni fengust einnig
upplýsingar um hvenær leikirnir voru háðir, þ.e. nákvæm tímasetning á hverjum einasta
heimaleik liðsins og hvort leikirnir voru sýndir í beinni útsendingu í sjónvarpinu eða ekki. Út
frá tímasetningu leikjanna var fundið út hvernig veðrið var á þeim dögum sem leikirnir voru
háðir („Daglegt yfirlit veðurs í Reykjavík“, e.d.). Erfitt var að finna hvernig veðrið var
nákvæmlega þegar leikirnir áttu sér stað en upplýsingum um meðalhita og meðalúrkomu á
þeim dögum sem leikirnir voru háðir var safnað. Ekki var hægt að fara sömu leiðir og í fyrri
rannsóknum sem gerðar hafa verið í Bandaríkjunum við að greina hvernig fyrri árangur
Breiðabliks á tímabilinu hefði áhrif á áhorfendafjölda. Í amerískum fótbolta og hafnabolta í
Bandaríkjunum er einungis hægt að vinna eða tapa en ekki hægt að gera jafntefli eins og í
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knattspyrnu. Þar er einungis talað um sigra eða töp en engin stig gefin eins og í knattspyrnu á
Íslandi og því var notast við rannsóknir Madalozzo og Villar (2009) við greiningu á fyrri
árangri. Það var gert með því að skoða stöðutöflu Íslandsmótsins fyrir hverja umferð og athuga
stöðu Breiðabliks í deildinni fyrir hvern einasta heimaleik. Úr bókunum Íslensk knattspyrna
(Víðir Sigurðsson, 2008-2015) fengust upplýsingar um árangur Breiðabliks í undanfara hvers
heimaleiks.

5.1.2 Framkvæmd
Eftir að hafa safnað öllum þeim gögnum, sem talið var að hefðu áhrif á áhorfendafjölda, var
þeim safnað saman í Microsoft Excel. Við greiningu kom í ljós að sleppa þyrfti nokkrum
leikjum sem yrðu ekki hluti af rannsókninni. Ákveðið var að sleppa öllum heimaleikjum sem
Breiðablik háði í Bikarkeppni KSÍ á þessum átta árum, en þeir voru fjórir talsins. Það var vegna
þess að ekki var hægt að greina fyrri árangur liðsins í undanfara leikjanna með því að skoða
stöðutöflu Íslandsmótsins þar sem Bikarkeppni KSÍ er önnur keppni og ekki hluti af
Íslandsmótinu. Ef Breiðablik átti fyrsta leik í Íslandsmótinu á heimavelli þá var þeim leik líka
sleppt og hann því ekki notaður í greiningunni Ástæðan fyrir því var vegna þess að fyrri árangur
liðsins var ekki hægt að greina í þessum leikjum þar sem engir leikir höfðu verið háðir í
Íslandsmótinu í undanfara þessara leikja. Á þessum átta árum átti Breiðablik fimm sinnum
heimaleik í fyrsta leik Íslandsmótsins. Þeim leikjum sem Breiðablik spilaði í Evrópukeppni
félagsliða var einnig sleppt þar sem ekki var hægt að fá nákvæmar áhorfendatölur úr þeim
leikjum. Breiðablik spilaði alls fjóra leiki í Evrópukeppni félagsliða á þessum átta árum og því
var alls 13 leikjum sleppt úr gagnaöfluninni. Greiningin byggðist þannig á samtals 83
heimaleikjum Breiðabliks yfir þessi átta ár.
Fyrst var byrjað að skoða hvert ár fyrir sig og síðan var tölfræði allra áranna frá 20082015 tekin saman og greind. Helstu meðaltöl voru reiknuð út frá hverri frumbreytu og sett upp
í gröf og línurit sem voru svo notuð til að bera saman við niðurstöður úr aðhvarfsgreiningunni.
Einnig var ýmis tölfræði skoðuð sem tengdist fylgibreytunni. Heildarmeðaltal áhorfendafjölda
yfir öll árin var reiknað ásamt meðaltali hvers ár fyrir sig. Til að skoða hvort áhorfendafjöldi
hafi áhrif á árangur liðsins þá var fjölda áhorfenda í þessum 83 leikjum skipt niður í þrjá flokka:
Færri en 1000 manns, 1000-1500 manns og fleiri en 1500 manns. Síðan voru úrslit allra leikja
innan hvers flokks tekin saman og sigurhlutfall, jafnteflishlutfall og taphlutfall reiknað. Að
lokum voru hlutföllin úr þessum þremur flokkum borin saman og áhorfendafjöldinn skoðaður
út frá því hvenær á keppnistímabilinu leikirnir fóru fram. Á hverju keppnistímabili spilar
Breiðablik 11 leiki á heimavelli í Íslandsmóti en eins og áður sagði þá þurfti að sleppa þeim
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leikjum úr greiningunni þegar liðið átti heimaleik í fyrsta leik Íslandsmótsins. Þess vegna var
heimaleikjum Breiðabliks á hverju keppnistímabili skipt upp í þrjá flokka: Heimaleikir 1 - 4,
heimaleikir 5-8 eða 5-9 (fer eftir því hvort Breiðablika átti heimaleik í 1. umferð
Íslandsmótsins) og svo síðustu þrír heimaleikir tímabils. Meðaltal áhorfendafjölda var síðan
reiknað miðað við þessa þrjá flokka til að skoða hvort það skipti máli hvenær leikir voru spilaðir
á keppnistímabilinu. Meðaltal áhorfenda var einnig reiknað út frá þeim andstæðingum sem
Breiðablik spilaði á móti. Allir andstæðingar Breiðabliks sem leika munu í Pepsi-deildinni
sumarið 2016 voru skoðaðir og meðaltal áhorfendafjölda úr fyrri viðureignum við þessi lið á
heimavelli reiknað út.
Til þess að greina áhrifaþættina var framkvæmd línuleg aðhvarfsgreining (e. ordinary
least square regression). Fylgibreytan var áhorfendafjöldi og áhrifaþáttunum var skipt upp í
níu frumbreytur. Allar frumbreyturnar voru hefðbundnar gervibreytur (e. dummy variables)
nema fyrri árangur liðsins á tímabilinu og hitastig á leikdögum. Fyrri árangur liðsins skiptist í
fjórar gervibreytur miðað við í hvaða sæti liðið var fyrir hvern heimaleik: 1-3. sæti, 4-6. sæti,
7-9. sæti og 10-12. sæti. Gervibreytan 1-3. sæti var notuð sem grunnlína til að miða hinar þrjár
út frá. Hitastig á leikdegi skiptist í þrjár gervibreytur miðað við þann meðalhita sem var á
leikdegi: Undir 5°C, 5-10°C og yfir 10°C. Hitastig yfir 10°C var notað sem grunnlína til að
miða hinar tvær gervibreyturnar út frá. Hér fyrir neðan er það aðhvarfslíkan sem var notað og
útskýring á hverri frumbreytu fyrir sig.
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1. Kvöld: Gervibreyta þar sem 1 táknar ef leikur var spilaður um kvöld og 0 ef hann var spilaður
að degi til. Þeir leikir sem voru spilaðir seinna en kl: 16:00 voru flokkaðir sem kvöld en annars
voru þeir flokkaðir sem dagur.
2. Helgi: Gervibreyta þar sem 1 táknar ef leikur var spilaður um helgi, þ.e.a.s. föstudag, laugardag
eða sunnudag og 0 ef leikur var spilaður á virkum dögum
3. Rigning: Gervibreyta þar sem 1 táknar ef meðalúrkoma á leikdögum var 0,1 mm eða meiri og
0 ef engin úrkoma var mæld á leikdegi.
4. Sjónvarpsleikur: Gervibreyta þar sem 1 táknar ef leikur var sýndur í beinni útsendingu í
sjónvarpi og 0 ef hann var ekki sýndur í beinni útsendingu.
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5. 4-6. sæti: Gervibreyta þar sem 1 táknar ef Breiðablik var í 4-6. sæti í Íslandsmótinu fyrir leik
og 0 ef liðið var í 1-3. sæti.
6. 7-9. sæti: Gervibreyta þar sem 1 táknar ef Breiðablik var í 7-9. sæti í Íslandsmótinu fyrir leik
og 0 ef liðið var í 1-3. sæti.
7. 10-12. sæti: Gervibreyta þar sem 1 táknar ef Breiðablik var í 10-12. sæti í Íslandsmótinu fyrir
leik og 0 ef liðið var í 1-3. sæti.
8. Undir 5°C: Gervibreyta þar sem 1 táknar ef meðalhiti á leikdegi var minni en 5°C en 0 ef hann
var hærri 10°C.
9.

5°C – 10°C: Gervibreyta þar sem 1 táknar ef meðalhiti var á milli 5-10°C á leikdegi og 0 ef
hann var hærri en 10°C.

5.1.3 Úrvinnsluaðferðir
Við greiningu gagna var Microsoft Excel notað þar sem niðurstöður úr rannsókninni voru settar
saman í línurit. Tölfræðiforritið SPSS var notað við að greina niðurstöður úr
aðhvarfsgreiningunni.

5.2 Niðurstöður
5.2.1 Gæði líkansins
Í töflu 1 má sjá að útskýringarhlutfallið (R2) og aðlagað R2 benda til þess að aðhvarfslíkanið
lýsi breytileika í áhorfendafjölda nokkuð vel, þ.e.a.s. frumbreyturnar lýsa fylgibreytunni,
áhorfendafjölda, nokkuð vel að teknu tilliti til úrtaksstærðar og fjölda breyta. Líkanið útskýrir
33,3% af dreifingu í fjölda áhorfenda í þessum 83 heimaleikjum Breiðabliks sem teknir voru
fyrir.
Tafla 1: Útskýringarmáttur aðhvarfslíkans

R

R2

Aðlagað
R2

Staðalskekkja
breyta

0,577

0,333

0,250

408,810

DurbinWatson gildi
2,395

Þegar aðhvarfslíkanið var keyrt í gegnum SPSS kom út jafna sem sýnir stuðla þeirra
breyta sem spá fyrir um áhorfendafjölda. Tafla 2 sýnir staðalskekkju, þolmörk, vænt áhrif
breyta o.fl. ásamt stuðlum breytanna sem eru í aðhvarfslíkaninu. Niðurstöður sýna að forsendur
aðhvarfsgreiningar um sjálfstæði frumbreyta standast,	
  þar sem þolmörk þeirra allra eru yfir
0,200 sem þýðir að það er hvergi of mikil fylgni milli frumbreyta. Einnig bendir það til þess að
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engin af frumbreytunum séu hlutdrægar sem þýðir að ef einni frumbreytu er sleppt úr líkaninu
þá tekur skekkjugildið til sín áhrif þeirrar breytu en ekki hinar frumbreyturnar. Niðurstöður úr
Durbin-Watson prófi í viðauka A sýna að forsendan að allir skekkjuliðir séu óháðir hver öðrum
stenst einnig. Í viðauka A má einnig sjá að F=4,044 > F9,73,0,05 = 2,02 og p < 0,05 sem gefur til
kynna að allar frumbreyturnar til samans hafi einhver áhrif á áhorfendafjölda þannig að
heildaráhrif líkansins eru marktæk við 95% öryggismörk. Niðurstöður úr töflu 2 sýna hvaða
breytur það eru sem hafa marktæk áhrif á áhorfendafjölda og hverjar hafa það ekki miðað við
90%, 95% og 99% öryggismörk. Í viðauka B er hægt að sjá t-próf fyrir hverja einustu
frumbreytu, miðað við 95% öryggismörk, sem sýnir hvort þær hafi áhrif eða ekki en það eru
alls fjórar breytur af níu sem hafa marktæk áhrif.
Tafla 2: Áhrif ytri breyta á áhorfendafjölda á heimaleikjum karlaliðs Breiðabliks

Ytri breyta

Vænt áhrif
breytu

Fasti
Kvöld
+
Helgi
+
Rigning
Sjónvarpsleikur
4-6. sæti
7-9. sæti
10-12. sæti
Undir 5°C
5-10°C
*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1

Stuðull
1277,446
192,115
21,668
-77,429
378,553
-324,123
-490,106
-458,693
356,143
-2,968

Staðalskekkja T-gildi
187,696
122,122
107,605
95,528
112,008
130,436
136,676
196,655
230,489
98,047

6,806
1,573
0,201
-0,811
3,38
-2,485
-3,586
-2,332
1,545
-0,03

P-gildi

Þolmörk

0
0,12
0,841
0,42
0,001***
0,015**
0,001***
0,022**
0,127
0,976

0,714
0,726
0,893
0,909
0,485
0,491
0,674
0,826
0,859

5.2.2 Veðurfar
Niðurstöður sýna að það eru fimm frumbreytur í aðhvarfslíkaninu sem hafa ekki marktæk áhrif
á áhorfendafjölda. Veðurfarsbreyturnar tvær, rigning og hitastig, virðast ekki hafa mikil áhrif
á mætingu áhorfenda. Aðhvarfsgreiningin sýnir samt sem áður að það eru að meðaltali 77 færri
áhorfendur þegar það er rigning á meðan á leik stendur en þegar það er úrkomulaust en það er
ekki marktæk niðurstaða. Mynd 2 sýnir meðaltal áhorfenda þegar það er rigning þegar leikur
er spilaður og þegar það er ekki rigning. Meðaltal áhorfenda þegar það er úrkomulaust á
leikdegi er 1198 manns á móti 1118 manns þegar það er rigning.

37

1220
1198

1200

Áhorfendafjöldi

1180
1160
1140
1118

1120
1100
1080
1060

Rigning

Ekki rigning

Úrkoma á leikdegi
Mynd 2: Fjöldi áhorfenda miðað við hvort það var úrkoma á þeim degi sem leikur var spilaður eða ekki

Niðurstöður aðhvarfsgreiningar á hitastigi á leikdegi gefa frekar skrýtna niðurstöðu en
miðað við greininguna þá eru áhorfendur að meðaltali 356 fleiri þegar hitastig er undir 5°C
miðað við þegar hitastig er yfir 10°C. Einnig eru áhorfendur að meðaltali aðeins tveimur færri
þegar hitastig er milli 5-10°C miðað við þegar það er yfir 10°C. Mynd 3 sýnir þessar
niðurstöður myndrænt en þar sést að meðaltal áhorfenda þegar hitastig er undir 5°C er 1417
manns, 1127 manns þegar hitastigið er 5-10°C og 1161 manns þegar hitastigið er yfir 10°C.
1600
1417
1400

Áhorfendafjöldi

1200

1127

1161

5-10°C

Yfir 10°C

1000
800
600
400
200
0
Undir 5°C

Hitastig á leikdegi
Mynd 3: Fjöldi áhorfenda miðað við hvert hitastigið var þegar leikurinn var spilaður
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5.2.3 Tímasetning
Frumbreyturnar sem lýstu tímasetningu heimaleikjanna voru tvær, annars vegar hvort leikur
var spilaður á virkum degi eða um helgi og hins vegar á hvaða tíma dags leikurinn var spilaður.
Hvorugar breyturnar höfðu marktæk áhrif á áhorfendafjölda. Það er sérstaklega athyglisvert að
skoða niðurstöður á mun á áhorfendafjölda þegar leikur er spilaður um helgi eða á virkum degi.
Aðhvarfsgreiningin sýnir að það eru að meðaltali 21 fleiri áhorfendur sem mæta á leiki um
helgar en á virkum dögum. Mynd 4 sýnir að meðaltal áhorfenda um helgar er 1078 manns en
þegar leikið er á virkum dögum þá er meðaltal áhorfenda 1204 manns. Það er sem sagt ekki
samræmi í niðurstöðum úr aðhvarfsgreiningunni og meðaltölum þessarar breytu.
1220

1204

1200
1180

Áhorfendafjöldi

1160
1140
1120
1100
1080

1078

1060
1040
1020
1000
Helgi

Virkur dagur

Tímasetning leikja
Mynd 4: Fjöldi áhorfenda miðað við hvort leikur var spilaður um helgi eða á virkum degi

Það mæta að meðaltali 192 fleiri áhorfendur á heimaleiki Breiðabliks þegar leikur er
spilaður að kvöldi samanborið við ef leikur er spilaður að degi til samkvæmt
aðhvarfsgreiningunni en eins og áður sagði þá eru þessar niðurstöður ekki marktækar. Þegar
borið er saman meðaltal áhorfenda þegar leikið er á kvöldin og leikið er að degi til (mynd 5)
þá sést að þær niðurstöður styðja við niðurstöður úr greiningunni. Meðaltal þegar heimaleikur
Breiðabliks er spilaður á kvöldin er 1204 manns, en 987 manns þegar leikirnir eru spilaðir að
degi til.
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Mynd 5: Fjöldi áhorfenda miðað við hvort leikur var spilaður að degi til eða um kvöld

5.2.4 Sjónvarpsleikur
Greining á áhrifum þess að heimaleikur Breiðabliks sé sýndur í beinni útsendingu í sjónvarpinu
sýnir t(73) = 1,99, p = 0,001 og sýnir það að frumbreytan hefur marktæk áhrif á áhorfendafjölda
við 90%, 95% og 99% öryggismörk. Samkvæmt aðhvarfsgreiningunni eykst áhorfendafjöldi
að meðaltali um 329 manns þegar heimaleikur Breiðabliks er sýndur í beinni útsendingu miðað
við ef hann er ekki sýndur í beinni útsendingu sem er mjög áhugavert. Af þessum 83 leikjum
sem teknir voru fyrir þá voru 19 þeirra sýndir í beinni útsendingu. Mynd 6 sýnir að þegar
heimaleikur Breiðabliks var sýndur í beinni útsendingu í sjónvarpinu þá voru áhorfendur að
meðaltali 1507 manns. Meðaltal áhorfenda á þeim leikjum sem ekki voru sýndir í beinni
útsendingu í sjónvarpi var 1049 manns.
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Mynd 6: Fjöldi áhorfenda miðað við hvort leikur var sýndur í beinni útsendingu eða ekki

40

5.2.5 Tengsl áhorfendafjölda og árangurs
Fyrri árangur Breiðabliks á tímabilinu hafði líka marktæk áhrif áhorfendafjölda. Grunnlínan
sem var notuð til að greina fyrri árangur Breiðabliks í undanfara hvers heimaleiks var ef liðið
var í 1-3. sæti í Íslandsmóti fyrir leik. Allar þrjár frumbreyturnar sem miðuðust við þessa
grunnlínu höfðu marktæk áhrif á áhorfendafjölda. Greining á þegar Breiðablik var í 4-6. sæti í
Íslandsmóti í undanfara leiks sýndi t(73) = 1,99, p = 0,015. Miðað við 90% og 95%
öryggismörk þá fækkaði í áhorfendafjölda um 324 manns að meðaltali þegar Breiðablik var í
4-6. sæti í undanfara leiks miðað við ef lið voru í 1-3. sæti fyrir leikinn. Greining á þegar
Breiðablik var í 7-9. sæti í undanfara leiks annars vegar og 10-12. sæti hins vegar leiðir það
sama í ljós. T-próf frumbreytunnar 7-9. sæti sýndi t(73) = 1,99, p = 0,001 og leiddi í ljós að við
90%, 95% og 99% öryggismörk fækkar í áhorfendafjölda um 490 manns að meðaltali þegar
Breiðblik var í 7-9. sæti í undanfara leiks miðað við ef liðið var í 1-3. sæti í undanfara leiks.
Þegar Breiðablik var í 10-12. sæti í undanfara leiks þá, miðað við 90% og 95% öryggsmörk,
fækkar í áhorfendafjöldi um 459 manns að meðaltali miðað við ef liðið var í 1-3. sæti í
undanfara leiks en t-próf þessarar breytu sýndi t(73) = 1,99, p = 0,022. Mynd 7 sýnir betur
hvernig fyrri árangur Breiðabliks á tímabilinu hefur áhrif á áhorfendafjölda. Fjöldi þeirra leikja
þegar Breiðablik var í 1-3. sæti í undanfara heimaleiks voru 14 talsins. Breiðablik var oftast í
4-6. sæti í undanfara heimaleiks eða alls 35 talsins. Næst oftast voru þeir í 7-9. sæti eða 27
sinnum í undanfara heimaleiks en liðið var einungis 7 sinnum í 10-12. sæti í undanfara
heimaleiks. Þegar litið er til áhorfendafjölda miðað við fyrri árangur liðsins þá sést að flestir
mæta á völlinn að meðaltali þegar liðið er í 1-3. sæti í undanfara leiksins eða að meðaltali 1481
manns. Meðaltal áhorfendafjölda þegar liðið var í 4-6. sæti í undanfara leiks er 1165 manns.
Þegar liðið var í 7-9. sæti í undanfara leiks var áhorfendafjöldinn að meðaltali 969 manns og
þegar liðið var í 10-12. sæti var meðaltal áhorfenda 1037 manns. Þessar niðurstöður styðja við
þá útkomu sem fæst úr aðhvarfsgreingunni og það sést bersýnilega að fyrri árangur liðsins fyrir
leik hefur áhrif á áhorfendafjölda.
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Mynd 7: Mæting áhorfenda miðað við fyrri árangur Breiðabliks

Miðað við þessar niðurstöður er því athyglisvert að skoða hvort áhorfendafjöldi hafi
einhver áhrif á árangur liðsins inni á vellinum. Mynd 8 sýnir hversu vel gengur hjá Breiðabliki
miðað við hversu margir áhorfendur eru á vellinum. Af 83 heimaleikjum Breiðabliks voru 34
leikir með áhorfendur undir 1000 manns, 33 leikir með áhorfendur milli 1000 og 1500 manns
og loks 16 leikir þar sem áhorfendafjöldinn er yfir 1500 manns. Sigurhlutfall liðsins er hæst
þegar áhorfendafjöldinn er yfir 1500 manns eða 56,3% og einnig er taphlutfallið lægst eða
18,8%. Sigurhlutfall þeirra leikja þar sem áhorfendafjöldi er undir 1000 manns er u.þ.b. 1,5%
hærra en þegar áhorfendafjöldinn er á milli 1000 og 1500 manns. Hins vegar er taphlutfallið
lang hæst þegar áhorfendur eru undir 1000 manns, eða 32,4%. Einnig er hægt að skoða áhrif
áhorfenda á árangur liðsins með því að skoða heildarstigin sem Breiðablik fær miðað við
áhorfendafjölda. Í knattspyrnu fást 3 stig fyrir sigur, 1 stig fyrir jafntefli og ekkert fyrir tap. Í
þessum 16 leikjum þar sem áhorfendafjöldi er yfir 1500 manns fær Breiðablik 31 stig af 48
mögulegum eða um 65,6%. Hins vegar þegar áhorfendafjöldi er undir 1000 manns þá fær liðið
57 stig af 102 mögulegum sem gefur 55,9% af heildarstigum. Þegar áhorfendafjöldi er á milli
1000 og 1500 manns þá fær liðið 57 stig af 99 mögulegum sem gefur 57,6% af heildarstigum.
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Mynd 8: Fjöldi áhorfenda og áhrif þeirra á árangur liðsins

Hægt er að greina áhrif áhorfenda á árangur Breiðabliks í aðeins stærra samhengi með
því að skoða meðaltal áhorfenda á hverju ári fyrir sig og bera það saman við árangur liðsins.
Mynd 9 sýnir meðaltal áhorfenda á hverju ári frá 2008-2015. Þar sést að áhorfendafjöldinn er
mestur árin 2010 og 2015. Þegar heildarárangur liðsins á þessum árum er skoðaður kemur í
ljós að gengi liðsins á þessum tveimur árum var virkilega gott. Árið 2010 varð Breiðablik
Íslandsmeistari í meistaraflokki karla í fyrsta skipti í sögu félagsins og árið 2015 bætir liðið
stigamet félagsins og hafnar í 2. sæti í Íslandsmótinu aðeins tveimur stigum frá
Íslandsmeistaratitlinum. Myndin sýnir að meðaltal áhorfenda á hinum sex árunum (2008, 2009,
2011, 2012, 2013 og 2014) er nokkuð frá meðaltali þessara tveggja ára. Árangur liðsins á
þessum árum er heldur ekki eins góður en árið 2008 lendir liðið í 8. sæti, 2009 í 5. sæti, 2011 í
6. sæti, 2012 í 2. sæti (13 stigum frá Íslandsmeistaratitlinum), 2013 í 4. sæti og 2014 í 7. sæti.
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Mynd 9: Meðaltal áhorfendafjölda á heimaleikjum Breiðabliks á árunum 2008-2015

5.2.6 Tímasetning keppnistímabils
Mynd 10 sýnir áhorfendafjölda á heimaleikjum Breiðabliks miðað við hvenær á
keppnistímabilinu leikirnir eru spilaðir. Meðaltal áhorfendafjölda úr fyrstu fjórum leikjum
Breiðabliks á heimavelli var 198 manns, 1182 manns í heimaleikjum 5-8 (eða 5-9 fer eftir
hversu margir heimaleikir voru teknir fyrir á hverju ári) og 1064 í síðustu þremur heimaleikjum
keppnistímabilsins.
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Mynd 10: Meðaltal áhorfendafjölda miðað við hvenær leikir voru spilaðir á keppnistímabilinu

5.2.7 Pepsi-deildin 2016
Meðaltal áhorfenda út frá hverjir andstæðingar Breiðabliks voru á heimaleikjum liðsins var
einnig skoðað. Mynd 11 sýnir þessar niðurstöður miðað við þá andstæðinga sem Breiðblik mun
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fá í heimsókn í Pepsi-deildinni 2016. Það er mismunandi eftir liðum hversu oft Breiðablik
spilaði við þá á heimavelli á þessum átta árum en það fer eftir því hvort liðin voru í sömu deild
og Breiðablik eða ekki. Fjögur lið hafa verið í sömu deild og Breiðablik öll átta árin en það
eru: KR, FH, Valur og Fylkir. Stjarnan og ÍBV hafa verið sjö ár af átta í sömu deild, ÍA fjögur
ár, Fjölnir og Víkingur þrjú ár, Þróttur tvö ár og Víkingur Ólafsvík aðeins eitt ár.
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Mynd 11: Fjöldi áhorfenda miðað við þau lið sem Breiðblik mun leika gegn í Pepsi-deildinni 2016

5.3 Umræður
Með rannsóknarspurningunni sem sett var fram í upphafi var leitast eftir því að gera grein fyrir
hvaða þættir hefðu áhrif á eftirspurn áhorfenda á heimaleikjum karlaliðs Breiðabliks.
Niðurstöður leiddu í ljós að tvær breytur úr aðhvarfslíkaninu höfðu marktæk áhrif á
áhorfendafjölda. Það að heimaleikur Breiðabliks var sýndur í beinni útsendingu í sjónvarpi
hafði mjög jákvæð áhrif á áhorfendafjölda og voru töluvert fleiri áhorfendur sem mættu þegar
leikur var sýndur í sjónvarpinu en þegar hann var það ekki. Þetta er frekar áhugavert en
fyrirfram áætluðu rannsakendur að þessi breyta hefði öfug áhrif, þ.e.a.s. að fleira fólk myndi
nýta sér þægindin að horfa á leikinn heima hjá sér í beinni útsendingu í stað þess að mæta á
leikinn. Þetta er sérstaklega athyglisvert í ljósi þess að næsta sumar (sumarið 2016) verða
töluvert fleiri beinar útsendingar frá Pepsi-deild karla en áður hafa verið („Pepsi-deildin verður
nafn efstu deildanna í fótbolta næstu þrjú ár til viðbótar“, 2016). Þegar þessi frétt birtist þá
heyrðust margar gagnrýnisraddir segja að fjölgun á beinum útsendingum hefði neikvæð áhrif
á áhorfendafjölda og þar með stemningu á leikjunum sjálfum. Miðað við niðurstöður þessarar
rannsóknar þarf ekki að óttast að sú verði raunin og gæti þessi fjölgun beinna útsendinga fremur
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orðið til þess að umfjöllun um deildina aukist og það gæti leitt til þess að áhorfendafjöldi aukist
einnig. Þegar skoðað er betur hvaða leikir Breiðabliks voru sýndir í beinni útsendingu á þessum
átta árum þá kemur í ljós að flestir þessara leikja eru stórleikir. Að sjálfsögðu vill Stöð2 Sport,
sem hefur sýningarrétt á leikjum Pepsi-deildarinnar, sýna þá leiki sem líklegt er að fólk vilji
sjá. Þeir heimaleikir sem voru sýndir hjá Breiðabliki voru oftast þeir sem voru gegn liðum sem
eru stór á Íslandi og með mikla sigurhefð eins og til dæmis KR, FH og Stjarnan. Bæði KR og
FH hafa verið mjög sigursæl lið undanfarin ár og hafa verið í úrvalsdeild í mjög langan tíma.
Þessi félög hafa því náð að byggja upp tryggan stuðningsmannakjarna sem mætir á flesta, ef
ekki alla leiki liðsins. Stjarnan hefur einnig verið í mikilli uppbyggingu undanfarin ár og er þar
fyrir utan nágrannalið Breiðabliks enda Garðabær næsta bæjarfélag við Kópavog. Það hefur
því skapast mikil erkifjendastemning þegar þessi lið mætast og því alltaf mikill fjöldi áhorfenda
sem mætir á viðureignir þessara liða. Þrátt fyrir að svo virðist sem beinar útsendingar hafi mikil
jákvæð áhrif á áhorfendafjölda og svari þannig rannsóknarspurningunni, þá þarf líka að hafa
þennan punkt í huga, þ.e.a.s. að viðureignir sem eru sýndar í beinni útsendingu eru oftast þær
sem munu trekkja að sér marga áhorfendur hvort sem er. Þetta er þó óstjórnanleg breyta þar
sem Breiðablik stjórnar engu um hvaða leikir eru sýndir í beinni útsendingu hverju sinni.
Niðurstöður sýndu einnig að fyrri árangur Breiðabliks hafði áhrif á áhorfendafjölda og
svarar það því einnig rannsóknarspurningunni sem sett var fram í upphafi. Það var augljóst út
frá niðurstöðunum að það skiptir áhorfendur miklu máli hvernig liðinu er búið að ganga í
undanfara hvers heimaleiks. Ef Breiðablik var í sætum frá 4-12 í deildinni hafði það neikvæð
áhrif á áhorfendafjölda miðað við þegar liðið var í 1-3. sæti í undanfara leiks. Þessar
niðurstöður styðja við niðurstöður (Falls og Natke, 2014; Welki og Zlatoper, 1999; Boyd og
Krehbiel, 2006; Madalozzo og Villar, 2009) sem sýndu allar fram á að fyrri árangur liða hefði
áhrif. Þetta er kannski eðlilegt þar sem áhorfendur vilja alltaf sjá þegar liði þeirra gengur vel
og sérstaklega þegar liðið á í baráttu um að vinna titil. Áhugi áhorfenda minnkar hratt þegar
fyrri árangur liðsins er ekki eins góður og það er að einhverju leyti líka skiljanlegt.
Niðurstöður sýndu einnig að áhorfendafjöldi hafði áhrif á árangur Breiðabliks. Það eru
sem sagt sterk tengsl á milli þessara tveggja breyta. Árangur Breiðabliks er töluvert betri þegar
áhorfendur eru yfir 1500 manns en þegar fjöldi áhorfenda er undir 1000 manns. Þessar
niðurstöður er kannski helst mikilvægt fyrir stjórnendur Breiðabliks að hafa í huga þar sem
þetta er breyta sem þeir geta haft áhrif á t.d. með skipulögðu markaðsstarfi líkt og rannsókn
(Wakefield og Blodgett, 1996) um uppsetningu viðburðar leiddi í ljós. Mikilvægt er fyrir
Breiðablik að átta sig á þessum tengslum og reyna að finna einhverjar leiðir til þess að takmarka
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áhrif fyrri árangurs. Niðurstöður sýna að því fleiri áhorfendur sem mæta á heimaleiki, því betri
er árangur liðsins. Það þarf því að reyna að gera umgjörð og stemninguna í kringum heimaleiki
Breiðabliks þannig að það skipti ekki máli í hvaða sæti Breiðablik er í undanfara hvers
heimaleiks.
Það sem kom einna helst á óvart var að úrkomubreytan hafði ekki marktæk áhrif eins og
allar fyrri rannsóknir sýndu. Ein ástæðan fyrir því gæti verið að gagnaöflun á veðurfari hafi
ekki verið nógu nákvæm. Gögn um meðalhita og meðalúrkomu þann dag sem leikirnir voru
spilaðir gefa ef til vill ekki nákvæma mynd af hvernig veðrið var á þeirri stundu þegar leikurinn
var spilaður. Veðurfar á Íslandi er frekar sérstakt oft á tíðum þar sem einn klukkutímann getur
verið sól og logn og þann næsta rigning og rok. Það sama má líka segja um tímasetningu
leikjanna og þá sérstaklega þegar skoðað var hvaða áhrif það hefði hvort leikir voru spilaðir
um helgi eða á virkum dögum. Fyrri rannsóknir leiddu í ljós að töluvert fleiri sóttu leikina um
helgar en á virkum dögum en rannsóknin sýndi engin marktæk áhrif þessarar breytu. Ástæðan
fyrir þessu gæti að einhverju leyti verið sú að á Íslandi tíðkast það hjá fjölskyldum, þá
sérstaklega á sumrin, að nýta helgarnar til að fara í ferðalag út á land og það veldur því að fólk
getur ekki mætt á leiki síns liðs.
Niðurstöður leiddu einnig í ljós að áhorfendafjöldi á heimaleikjum Breiðabliks minnkar
eftir því sem líður á keppnistímabilið. Þetta styður við niðurstöður Falls og Natke (2014) og
áhugavert er að velta því fyrir sér hvað gæti valdið þessari minnkun. Áhugi áhorfenda í lok
keppnistímabils virðist ekki vera eins mikill og í byrjun þess og líklegast margar mismunandi
ástæður fyrir því. Ein ástæðan gæti verið veðrið en keppnistímabilið nær alveg fram í október
og þá er yfirleitt verra veður en t.d. á vorin og á miðju sumri. Einnig gæti þetta tengst gengi
liðsins. Ef Breiðablik hefur til að mynda ekki að keppa fyrir neinu í seinustu þremur leikjunum,
og getur t.d. tölfræðilega séð ekki unnið Íslandsmeistaratitilinn, þá gætu áhorfendur ekki séð
tilgang í því að mæta á leiki liðsins.
Líkt og undanfarin ár er Breiðablik að fara að spila í Pepsi-deildinni næstkomandi sumar,
sumarið 2016, og því er athyglisvert að skoða meðaltal áhorfenda miðað við þau lið sem
Breiðablik mun mæta í sumar. Af þeim liðum sem Breiðablik mun etja kappi við þá virðist, ef
horft er á liðin ár, KR vera það lið sem trekkir langflesta áhorfendur á leiki liðsins. Á eftir KR
koma svo þrjú lið þar sem áhorfendafjöldi er mjög svipaður að meðaltali en þau eru ÍA, FH og
Stjarnan. Áhorfendafjöldinn er svo minnstur á leikjum gegn Víkingi Reykjavík og Víkingi
Ólafsvík en hugsanlega eru þær niðurstöður ekki fullkomlega marktækar þar sem Vikingur R.
hefur einungis verið þrisvar sinnnum í sömu deild og Breiðablik yfir þessi átta ár og Víkingur
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Ó. einungis einu sinni. Það getur verið mikilvægt fyrir stjórnendur Breiðabliks að skoða þessar
niðurstöður því það getur hjálpað félaginu í markaðsetningu leikjanna og við að ákveða hvaða
aðferðum sé best að beita við að fá fólk á leiki liðsins út frá hver andstæðingurinn er.

5.3.1 Tillögur að frekari rannsóknum
Margir aðrir ytri þættir kunna að hafa áhrif á áhorfendafjölda og því gætu frekari rannsóknir
byggt á því að skoða þá þætti sem gætu breytt áhrifum þeirra breyta sem eru nú fyrir í líkaninu.
Fyrri árangur mótherja Breiðabliks er dæmi um slíka breytu, en hann gæti til dæmis haft áhrif
á hversu margir stuðningsmenn mótherjaliðsins mæta á leikina. Einnig geta einstakir vinsælir
leikmenn haft áhrif á mætingu áhorfenda líkt og rannsókn Brandes o.fl., (2008) leiddi í ljós.
Það gæti haft áhrif á mætingu áhorfenda ef það eru spennandi og hæfileikaríkir leikmenn að
spila inni á vellinum. Þetta á líka sérstaklega vel við Breiðablik en ekkert annað félag á Íslandi
hefur sent út jafn marga leikmenn í atvinnumennsku undanfarin ár. Eitt dæmi um leikmann
sem gæti hafa haft áhrif á mætingu áhorfenda er Alfreð Finnbogason. Á keppnistímabilinu
2010 þegar Breiðablik var Íslandsmeistari var hann einn af stjörnum Pepsi-deildarinnar og
skoraði til að mynda flest mörk á tímabilinu. Af þessum keppnistímabilum sem tekin voru fyrir
í rannsókninni (2008-2015) var meðaláhorfendafjöldi á keppnistímabili 2010 einmitt mestur.
Annar þáttur sem var ekki skoðaður í þessari rannsókn var vegsauki á vegum félagins og það
var aðallega vegna þess að ekki voru til neinar gagngerar upplýsingar um hlutverk vegsauka
hjá Breiðablik undanfarin ár. Vegsauki var áhrifavaldur á áhorfendafjölda í rannsóknum Boyd
og Krehbiel, (2006) og Howell o.fl., (2015) og væri gaman að sjá hvernig áhrifin væru hjá
Breiðablik. Sala á varningi, skemmtilegar uppákomur í hálfleik og aðrar gerðir af vegsauka
gætu þ.a.l. haft áhrif á áhorfendafjölda á heimaleikjum Breiðabliks.
Annað áhugavert atriði til skoðunar væri könnun á innri hvatningu hvers og eins
áhorfanda, líkt og Mahony o.fl., (2002), Won og Kitamura (2006) og Wann o.fl. (2008)
könnuðu í sínum rannsóknum. Það yrði gert með því að leggja spurningakönnun fyrir
áhorfendur sem myndi skýra betur tilgang hvers og eins áhorfanda og hver ástæða þeirra er
fyrir því að mæta á knattspyrnuleiki.
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5.3.2 Horft til framtíðar
Rannsóknarefni þessarar ritgerðar var að kanna hvaða þættir hafa mestu áhrifin á eftirspurn
áhorfenda á heimaleikjum karlaliðs Breiðabliks í knattspyrnu. Árangur liðsins var breyta sem
hafði mikil áhrif á mætingu áhorfenda. Árangur er stór áhrifavaldur í mætingu áhorfenda á
íþróttaviðburði og mun sjálfsagt vera það áfram um ókomna tíð. Staða knattspyrnudeildar
Breiðabliks í dag er nokkuð vænleg. Mikið gott starf er unnið innan deildarinnar og sýnir það
sig bersýnilega í blómlegu starfi yngri flokka og góðum árangri meistaraflokka karla og
kvenna. Það leynast þó tækifæri víða til þess að gera betur og þá sérstaklega varðandi að sníða
umgjörðina þannig að árangur liðsins hafi ekki eins sterk áhrif á mætingu áhorfenda. Einblína
þarf á þarfir og væntingar áhorfenda til þess að auka möguleikann á því að ná til breiðari hóps.
Breiðablik gæti til að mynda tekið San Diego Padres sér til fyrirmyndar, einblínt meira á
skemmtanagildi viðburðarins og litið á hann sem almenna fjölskylduskemmtun frekar en
venjulegan íþróttakappleik. Með því væri hægt að fá fólk á viðburðinn sem væri ekki einungis
þar í þeim tilgangi að fylgjast með leiknum sjálfum heldur sjá virði í því að mæta út frá öðrum
forsendum.
Innleiðing CRM kerfis væri einnig sniðug leið fyrir Breiðablik til að kynnast áhorfendum
sínum betur. Með þeim hætti gæti félagið safnað saman upplýsingum um áhorfendur og þannig
séð hverjar forsendur þeirra eru fyrir því að mæta á leiki liðsins. Með því að mynda góð tengsl
við áhorfendur, er hægt að skapa meira virði fyrir þá og það eykur ánægju þeirra og ýtir undir
líkurnar á því að þeir vilji koma aftur á leiki liðsins. Þrátt fyrir að Breiðablik sé ekki lítið félag
þá er uppsetning heimaleikja liðsins ekki stærsti hlutinn af rekstri félagsins. Því gæti
Breiðablik, í staðinn fyrir að setja upp kostnaðarsaman hugbúnað við innleiðingu CRM kerfis,
stuðst við aðferðir Chaudhry (2007) við innleiðingu þess. Þannig gæti félagið kynnst
áhorfendum sínum betur á skilvirkan hátt án þess að þurfa að leggja í mikinn kostnað.
Líkt og rannsókn Brandes o.fl. (2008) sýndi fram á þá snýst tryggð áhorfenda að miklu
leyti um tengsl þeirra við leikmenn liðsins. Fleiri og ítarlegri viðtöl við leikmenn, fleiri
viðburðir þar sem áhorfendur og leikmenn koma saman og almennt fleiri snertifletir á milli
þessara tveggja hópa myndu hafa jákvæð áhrif á tryggð áhorfenda og þar með fjölda þeirra á
leikjum liðsins. Eins og komið hefur fram þá er Breiðablik mjög virkt á samfélagsmiðlum. Það
er þó mat rannsakenda að félagið sé með of margar síður með sama tilgang í nafni félagsins á
facebook. Með því að samræma þessar síður í eina, myndi aðgengi áhorfenda að upplýsingum
einfaldast og auðveldara væri fyrir stjórnendur Breiðabliks að ná til fleira fólks.
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Eysteinn, framkvæmdarstjóri Breiðabliks minntist í viðtalinu á að sala á varningi hafi
verið slök síðastliðin ár. Það er mikilvægt að bæta úr þessu þar sem þetta er auglýsing fyrir
félagið og í leiðinni tekjumöguleiki. Eins og staðan er í dag, er engin sala til staðar á
heimaleikjum Breiðabliks og því þarf að bæta úr. Með því að bjóða upp á sölu á varningi á
heimaleikjum veitir félagið áhorfendum viðbótarþjónustu og einnig gæti þetta leitt til aukinnar
stemningar á leikjunum sjálfum, t.d. ef allir myndu klæðast sama litnum því allt er vænt sem
vel er grænt.
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7 Viðaukar
7.1 Viðauki A
SPSS töflur og útreikningar
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= 1277,446 + 	
  192,115𝑘𝑣ö𝑙𝑑 + 21,668ℎ𝑒𝑙𝑔𝑖	
   − 77,429𝑟𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔
+ 	
  378,553𝑠𝑗ó𝑛𝑣𝑎𝑟𝑝𝑠𝑙𝑒𝑖𝑘𝑢𝑟 − 324,1234 − 6. 𝑠æ𝑡𝑖 − 490,1067 − 9. 𝑠æ𝑡𝑖 − 458,69310
− 12. 𝑠æ𝑡𝑖 + 	
  356,143 < 5°𝐶 − 2,9685°𝐶 − 10°𝐶 + 	
  ε
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Durbin-Watson útreikningar
Durbin-Watson gildið úr aðhvarfsgreiningu er d = 2,395.
Krítíska Durbin-Watson gildið, við 0,05 marktæknistig með n = 73 og K = 9:
dL = 1,369
dU = 1,901
H0: Jákvæðir skekkjuliðir eru óháðir hvor öðrum
H1: Jákvæðir skekkjuliðir eru háðir hvor öðrum
Núlltilgátu er hafnað ef d < dL
2,395 > 1,369, núlltilgátu er því ekki hafnað og því er ekki hægt að segja að jákvæðir
skekkjuliðir í aðhvarfslíkaninu séu háðir hvor öðrum
H0: Neikvæðir skekkjuliðir eru óháðir hvor öðrum
H1: Neikvæðir skekkjuliðir eru háðir hvor öðrum
Núlltilgátu er hafnað ef d > 4 – dL
2,395 < 2,631, núlltilgátu er því ekki hafnað og því er ekki hægt að segja að neikvæðir
skekkjuliðir í aðhvarfslíkaninu séu háðir hvor öðrum
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7.2 Viðauki B
T-Próf við 95% öryggismörk fyrir allar frumbreyturnar í aðhvarfslíkani
Öryggismörk = 0,05
Frígráður : n – 9– 1 = 83 – 9 – 1 = 73
t-krítíska gildið = 1,99 t-tafla, 73, 0,05
Eftirfarandi núlltilgáta fyrir hvern stuðul er prófuð til að kanna hvort stuðlarnir séu frábrugnir
núlli
𝐻1 :	
  β: = 0, 𝑖 = 1, … , 𝐾	
  (𝐾 = 9)
Gegn tvíhliða gagntilgátunni
𝐻K :	
  β: 	
   ≠ 0
Við höfnum H0 ef: t-gildi úr prófi > t-krítíska gildi
β0: Er hluti af áhorfendafjölda sem er ekki útskýrður af breytum í jöfnunni. Þannig að ef allar
breyturnar í jöfnunni væru = 0 þá myndi áhorfendafjöldin skýrast eingöngu af fastanum β0 eða
1277 manns.
H0: β0 = 0
H1: β0 ≠ 0
β0 = 1277,446
Staðalfrávik = 187,696
Krítíska gildið x staðalfrávik
1,99 x 187,696 = 373,515
1277,446 – 373,515 = 903,931
1277,446 + 789,848 = 1650,961
Við getum því sagt með 95% vissu að β0 sé einhversstaðar á bilinu 903,931 - 1650,961
T-próf fyrir β0: 6,806 > 1,96 þannig við höfnum H0
Með því að hafna núlltilgátunni þá getum við sagt að fastinn β0 hafi áhrif á áhorfendafjölda.
β1: Er hluti af áhorfendafjölda sem er útskýrður af hvort heimaleikur Breiðabliks er spilaður
um dag eða kvöld. Það eru 192 fleiri áhorfendur þegar leikur er spilaður um kvöld en þegar
það er spilað að degi til
H0: β1 = 0
H1: β1 ≠ 0
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β1 = 192,115
Staðalfrávik = 122,122
Krítíska gildið x staðalfrávik
1,99 x 122,222 = 243,222
192,115 – 243,222= -51,107
192,115 + 243,222 = 435,337
Við getum því sagt með 95% vissu að β1 sé einhversstaðar á bilinu -51,107 - 435,337
T-próf fyrir β1: 1,573 < 1,99 þannig við náum ekki að hafna H0
Með því að ná ekki hafna núlltilgátunni þá er samt ekki verið að samþykkja hana heldur.
β2: Er hluti af áhorfendafjölda sem er útskýrður af því hvort heimaleikur Breiðabliks sé spilaður
á virkum degi eða um helgi. Það eru 22 fleiri áhorfendur þegar leikur er spilaður um helgi en
þegar leikið er á virkum degi.
H0: β2 = 0
H1: β2 ≠ 0
β2 = 21,668
Staðalfrávik = 107,605
Krítíska gildið x staðalfrávik
1,99 x 107,605= 214,134
21,668 – 214,134 = -192,466
21,668 + 214,134 = 235,802
Við getum því sagt með 95% vissu að β2 sé einhversstaðar á bilinu -192,466 - 235,802
T-próf fyrir β2: 0,201 < 1,99 þannig við náum ekki að hafna H0
Með því að ná ekki að hafna núlltilgátunni þá er samt ekki verið að samþykkja hana heldur.
β3: Er hluti af áhorfendafjölda sem er útskýrður af því hvort það sé rigning á meðan leik stendur
eða ekki. Áhorfendafjöldi er 77 færri rigning er á meðan leik stendur en þegar það er ekki
rigning
H0: β3 = 0
H1: β3 ≠ 0
β3 = -77,429
Staðalfrávik = 95,528
Krítíska gildið x staðalfrávik
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1,99 x 95,528 = 190,101
-77,429 – 190,101 = -267,530
-77,429 + 190,101 = 112,672
Við getum því sagt með 95% vissu að β3 sé einhversstaðar á bilinu -267,530 – 112,672
T-próf fyrir β3: -0,811 > -1,99 þannig við náum ekki að hafna H0
Með því að ná ekki að hafna núlltilgátunni þá er samt ekki verið að samþykkja hana heldur.
β4: Er hluti af áhorfendafjölda sem er útskýrður ef leikur er sýndur í beinni útsendingu í
sjónvarpi eða ekki. Þegar heimaleikur Breiðabliks er sýndur í sjónvarpi þá eru áhorfendur 379
fleiri en þegar leikurinn er ekki sýndur í beinni útsendingu.
H0: β4 = 0
H1: β4 ≠ 0
β4 = 378,553
Staðalfrávik = 112,008
Krítíska gildið x staðalfrávik
1,99 x 112,008= 222,896
378,553 – 222,896 = 155,657
378,553 + 222,896 = 601,449
Við getum því sagt með 95% vissu að β4 sé einhversstaðar á bilinu 155,657 – 601,449
T-próf fyrir β4: 3,380 > 1,99 þannig við höfnum H0
Með því að hafna núlltilgátunni þá getum við sagt að þegar heimaleikur Breiðabliks er sýndur
í beinni útsendingu þá hefur það áhrif á áhorfendafjölda.
β5: Er hluti af áhorfendafjölda sem er útskýrður af því ef Breiðablik er í 4-6.sæti í íslandsmótinu
í undanfara heimaleiks miðað við ef liðið er í 1-3.sæti í undanfara leiksins. Þegar Breiðablik er
í 4-6.sæti í undanfara heimaleiks þá eru áhorfendur 324 færri en þegar liðið er í 1-3.sæti í
undanfara leikja.
H0: β5 = 0
H1: β5 ≠ 0
β5 = -324,123
Staðalfrávik = 130,436
Krítíska gildið x staðalfrávik
1,99 x 130,436 = 259,568
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-324,123 – 259,568 = -583,691
-324,123 + 259,568 = -64,555
Við getum því sagt með 95% vissu að β5 sé einhversstaðar á bilinu -583,691 – (-64,555)
T-próf fyrir β5: -2,485 < -1,99 þannig við höfnum H0
Með því að hafna núlltilgátunni þá getum við sagt að þegar Breiðablik er í 4-6.sæti í
Íslandsmótinu þá hefur það áhrif á áhorfendafjölda miðað við þegar liðið er í 1-3.sæti í
undanfara leikja
β6: Er hluti af áhorfendafjölda sem er útskýrður af því ef Breiðablik er í 7-9. sæti í
Íslandsmótinu í undanfara heimaleiks miðað við ef liðið er í 1-3. sæti í undanfara leiksins.
Þegar Breiðablik er í 7-9. sæti í undanfara heimaleiks þá eru áhorfendur 490 færri en þegar
liðið er í 1-3. sæti í undanfara leikja.
H0: β6 = 0
H1: β6 ≠ 0
β6 = -490,106
Staðalfrávik = 136,676
Krítíska gildið x staðalfrávik
1,99 x 136,676 = 271,985
-490,106 – 271,985 = -762,091
-490,106 + 271,985 = -281,121
Við getum því sagt með 95% vissu að β6 sé einhversstaðar á bilinu -762,091 – (-281,121)
T-próf fyrir β6: -3,586 < -1,99 þannig við höfnum H0
Með því að hafna núlltilgátunni þá getum við sagt að þegar Breiðablik er í 7-9. sæti í
Íslandsmótinu þá hefur það áhrif á áhorfendafjölda miðað við þegar liðið er í 1-3. sæti í
undanfara leikja
β7: Er hluti af áhorfendafjölda sem er útskýrður af því ef Breiðablik er í 10-12. sæti í
Íslandsmótinu í undanfara heimaleiks miðað við ef liðið er í 1-3. sæti í undanfara leiksins.
Þegar Breiðablik er í 10-12. sæti í undanfara heimaleiks þá eru áhorfendur 459 færri en þegar
liðið er í 1-3. sæti í undanfara leikja.
H0: β7 = 0
H1: β7 ≠ 0
β7 = -458,693
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Staðalfrávik = 196,655
Krítíska gildið x staðalfrávik
1,99 x 196,655 = 391,343
-458,693 – 391,343 = -850,036
-458,693 + 391,343 = -67,35
Við getum því sagt með 95% vissu að β7 sé einhversstaðar á bilinu -850,036 – (-67,35)
T-próf fyrir β7: -2,332 < 1,99 þannig við höfnum H0
Með því að hafna núlltilgátunni þá getum við sagt að þegar Breiðablik er í 10-12. sæti í
Íslandsmótinu þá hefur það áhrif á áhorfendafjölda miðað við þegar liðið er í 1-3. sæti í
undanfara leikja
Β8: Er hluti af áhorfendafjölda sem er útskýrður af því þegar hitastig á meðan leik stendur er
minna en 5°C miðað við þegar hitastigið er hærra en 10°C. Þegar hitastigið er minna en 5°C á
meðan leik stendur þá eru áhorfendur 356 fleiri en þegar hitastigið er hærra en 10°C þegar á
leik stendur.
H0: β8 = 0
H1: β8 ≠ 0
Β8 = 356,143
Staðalfrávik = 230,489
Krítíska gildið x staðalfrávik
1,99 x 230,489 = 458,673
356,143 – 458,673 = -102,53
356,143 + 458,673 = 814,816
Við getum því sagt með 95% vissu að β8 sé einhversstaðar á bilinu -102,530 – 814,816
T-próf fyrir β8: 1,545 < 1,99 þannig við náum ekki að hafna H0
Með því að ná ekki að hafna núlltilgátunni þá er samt ekki verið að samþykkja hana heldur.
Β9: Er hluti af áhorfendafjölda sem er útskýrður af því þegar hitastig á meðan leik stendur er
5-10°C miðað við þegar hitastigið er hærra en 10°C. Þegar hitastigið er 5-10°C á meðan leik
stendur þá eru áhorfendur 3 færri en þegar hitastigið er hærra en 10°C þegar á leik stendur.
H0: β9 = 0
H1: β9 ≠ 0
Β9 = -2,968
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Staðalfrávik = 98,047
Krítíska gildið x staðalfrávik
1,99 x 98,047 = 195,114
-2,968 – 195,114 = -198,082
-2,968 + 195,114 = 192,146
Við getum því sagt með 95% vissu að β9 sé einhversstaðar á bilinu -198,082 – 192,146
T-próf fyrir β9: -0,03 > -1,99 þannig við náum ekki að hafna H0
Með því að ná ekki að hafna núlltilgátunni þá er samt ekki verið að samþykkja hana heldur.
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7.3 Viðauki C
Djúpviðtal á framkvæmdarstjóra Breiðabliks, Eysteini Pétri Lárussyni
1.   Er Breiðablik að styðjast við einhverja markaðsáætlun við það að fá fleiri áhorfendur
á leiki liðsins?
Nei, það er engin markaðsáætlun. Við erum auðvitað alltaf að fylgja Ölgerðinni og
markaðsdeildinni þar og því sem er í gangi þar hverju sinni. Það eru alltaf ákveðnar
kynningar þar og við erum alltaf að reyna að betrumbæta okkar starf. Við erum samt líka
farnir að reyna að markaðssetja þetta þannig að við erum farin að selja mat fyrir leiki í VIP
stúkunni, erum líka farin að efla sjoppuna þannig það sé hægt að koma fyrir leik og fá sér
hamborgara fyrir alla fjölskylduna á ódýran hátt og eins markaðssetja þetta í yngri
flokkunum og vera dugleg að fara með auglýsingar. Þannig ekki markvisst en svona
ómeðvitað eru menn alltaf að pæla í þessu, en ekki nægilega markvisst þó.
2.   Fer hluti af fjármagni sérstaklega í markaðsmál?
Það er í raun ekkert ákveðið, við erum alltaf meðvituð um að það fer alltaf eitthvað fjármagn
í þetta, en það er kannski ekki alveg nægilega vel skilgreint, ég held það sé alveg ljóst.
3.   Eru markaðsmál sérstaklega í umsjón einhvers aðila innan félagsins?
Það er enginn ákveðinn aðili sem sér um þetta innan félagsins, en við hittum alltaf Pepsideildar markaðsdeildina upp í Ölgerð og fylgjum þeim þegar þau leggja línurnar varðandi
kynningar o.fl. Við höfum verið með þessa leikskrá í samstarfi við Babylon, svo enduðum
við á að gefa þetta út rafrænt því það var enginn að lesa þennan pappír. Það er ekkert
markvisst hérna í gangi og má gera betur, alveg klárlega.
4.   Eruð þið að selja einhverja ársmiða og hvernig skiptist miðasalan?
Miðasalan skiptist eiginlega þannig að við erum fyrst með iðkendur sem eru þá með frítt
inn og eru ákveðinn þrýstihópur á foreldrana að koma á völlinn líka. Það eru í rauninni allir
þeir iðkendur sem eru í Blika fatnaði og búin að borga Blika æfingagjöld. Svo eru
náttúrulega alltaf áhorfendur aðkomuliðsins sem fylgja, en það er auðvitað alltaf mismikil
aðsókn eftir því hvaða lið við fáum í heimsókn. Svo er það Blikaklúbburinn, og það er
þrenns konar gjald sem þú getur borgað til að vera í þeim klúbbi. Núna er verið að taka
afstöðu með það hvernig við ætlum að hafa þetta á næsta ári í Blikaklúbbnum. Svo er það
að lokum bara venjulegt árskort á völlinn sem þú kaupir í upphafi og gildir fyrir einn og
það eru þessi árskort sem fara líka á fyrirtæki. Við erum náttúrulega með samninga við hin
og þessi fyrirtæki sem eru að styrkja okkur og þá er x mörg árskort inni í flestum
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samningum, það eru ekki nafnsett árskort heldur bara stök kort sem þau dreifa til sinna
starsmanna. Svo er líka gríðarlega mikið af þessum KSÍ-kortum, þ.e. A-passarnir fyrir þá
sem eru í stjórnunum og ráðuneyti KSÍ. Formenn allra félaga í efstu deild eru með A-passa
(A-passi gildir á landsleiki og allt saman). Svo er það dómarapassi sem allir fá sem dæma
einhvern leik fyrir KSÍ fá frítt inn líka. Svo eru það Pepsi-deildar passarnir. 1.deildar
passarnir, þeir gilda að vísu ekki í Pepsi-deildinni heldur bara í viðkomandi deild. Svo var
komið app í fyrra, en þá gastu keypt miðann í gegnum appið, rafrænt og komið bara með
það og sýnt það og komist inn. Við vorum með það, en náðum kannski ekkert að kynna það
neitt voðalega vel. Restin er svo bara borgandi sem eru þá annað hvort peningar eða kort
og við þurfum í raun að fækka því. En svo höfum við líka verið að reyna að greina hverjir
eru að koma á völlinn, þeir sem eru að koma á völlinn eru kannski ekki nema bara um 3033% sem greiða þá bara beint, þ.e.a.s. með peningum eða korti. Svo koma líka inn svona
ákveðnir leikir sem er þá frítt inn fyrir alla, eins og t.d. Varðar-leikurinn og stundum höfum
við líka tekið eitthvað svona „happening“ fyrir leiki, pylsur eða eitthvað fyrirtæki býður á
völlinn, en það hefur reynst vel, og þá sérstaklega kannski árið á undan þegar við vorum í
strögglinu, eða hreinlega bara botnbaráttunni, þá tókum við þetta í lokaleikjunum og það
tókst rosalega vel. En svo eins og ég segi höfum við vilja skoða og geta greint í raun hverjir
eru að koma og Blikaklúbburinn heldur rosalega vel utan um þetta, þeir senda á sína
stuðningsmenn pistil fyrir hvern leik, hverjir eru að koma og hvernig fyrri leikir hafa farið
og þar kannski svona vísirinn að einhverju. Það mætti alveg kortleggja þetta betur, en það
er kannski ekki alltaf fjármagn. Við erum náttúrulega ekki það margir í þessu miðað við
hvað er í gangi í þessum félögum. En við erum annars alveg með hörkufjölda ef við tökum
samanburðartölurnar miðað við önnur félög. Í Pepsi-deild kvenna, held ég að við séum efst
að meðaltali og á útileikjunum líka sýnist mér. En svo er það líka segin saga að, það er
ágætt að skoða það í fyrra (2014) að þá voru ekkert rosalega margir, þetta jókst náttúrulega
núna, tímabilið 2015 og ég segi að þetta skýrist náttúrulega dálítið þannig að það var HMár í fyrra, það hefur áhrif. Veðrið hefur áhrif, það var ekki gott veður þá og gengið spilar
einnig stórt hlutverk. Það eru þessir þrír pólar. En síðasta tímabil (2015) þá er náttúrulega
engin keppni í gangi og veðrið var gott og gengið mjög gott þannig þetta helst náttúrulega
allt í hendur. Svo ef maður horfir fram í tímann, næsta sumar verður náttúrlega EM og það
kemur pása. Við reyndar spilum þarna á milli í raun til að halda okkur við fyrir
Evrópukeppnina, mun það hafa áhrif á okkur? Verður áhuginn á fótbolta gígantískur og
fólk flykkist á völlinn eða mun það hafa neikvæð áhrif á mætingu á leiki? Þetta gæti farið
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í báðar áttir, maður veit ekki. Ég er sammála ykkur með að reyna að gera knattspyrnuleiki
að meiri viðburði, eins og hefur verið að gerast dálítið með landsliðið, gengið náttúrlega
frábært, svona „happening“. Fólk að hittast fyrr niður í Laugardal, maður náttúrlega þekkir
það sjálfur með sína stráka, við keyptum okkur ársmiða, mæta tveimur tímum fyrir leik
niður á Suðurlandsbraut og fá sér Pizzu. En já þetta entertainment business er algjörlega
málið, sammála því.
5.   Hefur þátttaka í Evrópukeppni einhver sérstök áhrif á markaðsáætlun félagsins?
Ég kem inn í félagið núna 2013 þannig þetta er í raun fyrsta árið sem ég er að fara í gegnum
þegar liðið tekur þátt í Evrópukeppni. Það sem er náttúrlega kannski helst við það að
keppnin er ákveðin gulrót eða svona ákveðið krydd/lyftistöng inn í Íslandsmótið. Það er
alveg extra sem lagt er í að hafa umgjörðina góða, kröfur UEFA eru náttúrlega þannig að
það er bara ákveðinn rammi og það verður einhvern veginn allt á hærri standard, plús það
varðandi markaðsmál, þá erum við bara að selja í sæti. Það má náttúrulega ekki selja í stæði
þannig eftirspurnin verður alltaf einhvern veginn meiri múgæsingur, því það er hætta á að
það verði uppselt. Það er öðruvísi í deildarleikjum, en þar erum við með standandi fólk
hérna á stéttunum enda höfum við leyfi fyrir því. Svo munum við náttúrulega líklega gera
eins og síðast þegar við tókum þátt í Evrópukeppninni, gefa út sérstaka Evróputreyju þannig
við munum eitthvað reyna að taka inn á henni, það er ekkert leyndarmál. En það er eins og
með þetta og önnur mál að það verður allt gert af fullum krafti en það er þá kannski helst
tíma- og starfsmannaleysi sem gæti komið í veg fyrir að hægt væri að gera, alveg klárlega.
6.   Hversu mikil áhersla er lögð á að fá fólk á heimaleiki kvennaliðsins í samanburði við
heimaleiki karlaliðsins, er einhver munur þar á?
Málið er það að það er alltaf að aukast umfjöllun um kvennaboltann og bara í síðustu viku
var verið að stofna svona vísi að samtökum liða í efstu deild kvenna, þannig það er verið
að berjast fyrir því að fá meiri réttindi, eins og t.d. sjónvarpsréttinn ofl. Varðandi
markaðsstarf og fleira, þá er náttúrulega búið að tryggja réttindi 365 og nú geta þeir farið
að sýna alla Pepsi-deildar leiki kvenna í beinni, hvort sem það er í sjónvarpi, á hliðarrásum
eða á netinu. Þannig þeir verða með vélar á öllum leikjum þannig aðgengið er alltaf að
verða meira og meira, en ég veit ekki hvort það muni hafa áhrif að fólk muni mæta á völlinn,
en varðandi spurninguna þá er það náttúrulega dálítið háð því hvað sjálfboðaliðarnir eru
tilbúnir til að gera, við erum náttúrulega með mjög öflugt kvenna- og karlaráð og ef við
horfum yfir alla Pepsi-deild kvenna myndi ég halda að við værum með einna sterkasta ráðið
þar. Hjá okkur í Breiðabliki, skiptir þetta alveg máli, en ég veit t.d. annars staðar að þá
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skiptir þetta ekkert máli, sumir sem sitja í stjórnum félaganna og framkvæmdastjórnum
félaganna vita varla neitt um kvennaboltann og lítið sem ekkert lagt í hann samanborið við
karlaboltann, með fullri virðingu fyrir þeim samt. Hérna er verið að vinna í kvennaboltanum
alveg á fullu og verið að leggja metnað í þetta, en auðvitað er þetta alltaf háð því áhugasviði
þessara aðila sem standa á bakvið félagið og í okkar tilviki þá hafa þessir aðilar alveg líka
tekið kvennaboltann, en náttúrulega að sjálfsögðu er langmesti áhuginn á karlaboltanum,
það verður ekkert dregið í efa. Svo er það líka annað með muninn á milli karla og
kvennaboltann, það eru leyfiskerfin, svona ákveðið eftirlitskerfi hjá KSÍ með fjárhag og
svona hitt og þetta sem á til dæmis á ekkert við um kvennaboltann. Þar þarf ég ekki að skila
neinu inn, en ég þarf að skila öllu inn í karlaboltanum og þetta er náttúrulega innleitt af
UEFA og þar liggur þessi munur ennþá. En varðandi stelpurnar þó fórum við í það í fyrsta
sinn núna í fyrra að rukka inn í smá tíma, það var alltaf bara frítt inn á völlinn, þá voru
kannski leikirnir sponsaðir. Við vorum farnir að hafa smá áhyggjur og líka bara upp á það
að bera virðingu bara fyrir kvennaboltanum að það sé ekki bara frítt alltaf. Því var ákveðið
að rukka inn og það kom mjög vel út, fólk mætti, þannig að við fengum í rauninni meira út
úr aðgangseyrinum heldur en eyrinum sem styrktaraðilinn lagði í leikinn.
7.   Hvað tekur Kópavogsvöllur marga í sæti?
Í nýju stúkunni, þá áttar fólk sig kannski ekki á því, menn halda að þetta séu miklu fleiri,
en mig minnir að hún sé skráð fyrir ca. 1369 manns og svo er það gamla stúkan sem tekur
rúmlega 300 manns, þannig ef það er setið í báðum stúkum eru þeitta einhverjir 1700-1800
manns. Svo stendur fólk þarna. Það hafa verið 2500 manns á Kópavogsvelli.
8.   Er mikil áhersla lögð á starfrænu miðlana í markaðssetnignunni, t.d. facebook,
instagram, snapchat o.fl.?
BlikarTV eru náttúrlega alveg ómetanlegt og það er náttúrulega hann Heisi hjá BlikarTV
sem sér um það en það er bara sjálfboðaliðastarf. Með honum í þessu eru þeir Andrés og
hann Pétur Ómar sem sjá svo einnig um blikar.is. Það er held ég ekkert lið sem státar sig af
svona síðu, það er bæði karla og kvenna og þetta er náttúrulega bara alveg frábært. Þarna
kemur inn tölfræði allra leikja nánast um leið og það er búið að spila þá. Breiðablik.is er
kannski ekki alveg nógu góð og við erum að reyna að poppa hana upp og maður hefur
kannski sagt að maður ætti í raun að vera með allt hinu megin, en blikar.is hefur kannski
verið svolítið bundin við meistaraflokkinn. Við þurfum að vera duglegir að flagga þessari
síðu, þarna eru myndbönd, statistík og upplýsingar alveg frá upphafi, þannig allir leikir eru
þarna skráðir bæði karla og kvenna. Gylfi Steinn er eitthvað í þessum síðum, hann hýsir
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báðar síðurnar. Við höfum líka haft það sem reglu að ef við höfum verið að fá nýja leikmenn
og ef leikmenn eru seldir erlendis, þá viljum við að fréttatilkynningarnar fari í gegnum
okkar fésbókarsíðu. Við erum með Blikastuðningsmannasíðu þar, þannig að
stuðningsmenn séu að sjá fréttirnar á undan öðurum, áður en þetta fer að fara í
fréttamiðlana, s.s. Moggann, Fotbolta.net eða 433. Oft getur það verið erfitt, en við reynum
að vera fyrstir og þið sjáið oft í gegnum þessa miðla, að þeir eru að vísa í Blikar.is. En það
þyrfti kannski að samræma þetta við breiðablik.is, það er eins hérna og í öllu öðru, við
getum gert betur. Allir sem koma að þessari síðu og stafrænu miðlunum,
myndatökumennirnir og þeir eru allir í sjálfboðavinnu sem er náttúrulega alveg ómetanlegt.
9.   Hversu mikill kostnaður að meðaltali fer í hvern einasta heimaleik hjá Breiðabliki?
Fyrir hvern heimaleik þarf að huga að mörgum hlutum sem þurfa að vera í lagi svo
umgjörðin verði sem best. Sjoppan sem er á hverjum heimaleik, hefur gengið rosalega vel,
en hún er í höndum stelpna á yngra ári í 4. flokki. Störf krakkanna sem vinna í sjoppunni
eru þónokkur. Þau sjá um að þrífa stúkuna og sjá um sjoppuna frá a-ö, þ.e.a.s. þau panta
allt það sem þarf að vera til í sjoppunni þrátt fyrir að það sjáist í bókhaldinu hjá Blikum þá
sjá þau um þetta sjálf. Blikar hjálpa þeim hins vegar í byrjun til að komast af stað með því
að borga eitthvað. Sjoppan sér einnig um að hengja upp auglýsingaplaköt fyrir leiki í búðum
og fleira. Þau mega í rauninni gera hvað sem er til að laða fólk að, þau eru t.d. að labba um
stúkuna á hverjum leik með posa að selja kaffi og fleira. Þau sjá einnig um gæsluna við
hliðið og miðasölu. Allt er þetta innifalið og það er enginn kostnaður við þetta. Breiðablik
fær ákveðna hlutdeild í hagnaði sjoppunar en annars er hagnaðurinn að mestu notaður sem
fjáröflun fyrir utanlandsferð fyrir krakka á eldra ári í 4. flokki. Ef við myndum reka
sjoppuna sjálf þá værum við að fá meira út úr henna, en það er markmið klúbbsins að styðja
við starf yngra flokkanna. Svo er starfsfólk uppi með VIP stúkuna sem er á einstöku
leikjum. Það er ein kona sem sér um allt umfang hennar og er henni borgað eitthvað
smotterí fyrir það. Svo eru þeir með heimaleikjanefnd og samkvæmt leyfiskerfi þá þarf að
vera með tengiliði við stuðningsmenn og fjölmiðla. Svo eru gæslumenn, en það er hluti af
vinnuskyldu 2. flokks karla og kvenna þannig það er enginn kostnaður við það. Vinnan
felst í að taka niður skilti og fleira. Boltasækjarar koma úr 5.- eða 4. flokki og eru þau í
sjálfboðastarfi. Það er einn sem heldur utan um störf 2. flokks og er í heimaleikjanefnd, en
það er Höddi, hann er í sjálfboðavinnu. Helgi er fjölmiðlafulltrúi og er í sjálfboðavinnu.
Öryggisstjórinn sem sér um gæslu er í sjálfboðavinnu. Það er eiginlega mjög lítill kostnaður
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sem fer í starfsfólk á hverjum heimaleik. Kaffi fyrir dómarana niðri er lítill kostnaður. Svo
greiðum við fyrir mánaðalega leigu á posum.
10.  Eru sérstakir styrktaraðilar sem hjálpa til við undirbúning heimaleikja?
Sko, oftast eru þessir samningar bara styrkurinn, svo er þetta náttúrulega ákveðið samstarf
líka, við erum náttúrulega með svona A-sponsora sem eru náttúrulega alltaf á búningunum
hverju sinni. A sponsorarnir eru Vörður, sem er aðal, á bumbunni og völlurinn er dálítið
þakinn í Varðar auglýsingum. Svo eru það Tengi, Málning, Bónus, Herbalife, N1 sem eru
einnig helstu styrktaraðilar. Svo eru náttúlega aðeins smærri styrktaraðilar sem eru
náttúrulega með auglýsingar á vellinum og fá ársmiða o.fl. Ársmiðarnir veita aðgang að
Blikakaffinu, þá þarftu ekki að fara í sjoppuna og það hefur gengið ágætlega og sú aðstaða
er í raun sprungin. Við reyndum í fyrra að fara með hana hérna í tengibygginguna í
Smáranum, en það var ónægja með það, heilmikið labb þannnig fólk var óánægt með það.
Það hafa verið hugmyndir sem við höfum haft í pípunum, en ein hugmynd sem við höfum
verið að skoða er að vera með tjald bara út frá salnum niðri. Þetta yrði þá opið tjald með
hitara, þannig við gætum verið með útiborð og stóla, því það er algjör slatti sem er að koma
alltaf í þetta kaffi og allir sem eru í blikaklúbbnum fá þetta kaffi sem og þeir sem eru með
árskortin. Þetta er einmitt verkefni sem við þurfum að skoða, hvernig við eigum að taka á
móti þessum fjölda og hvernig við eigum að reyna að breyta þessu. Fyrir mína tíð var þetta
þannig að Gull-blikinn fékk að fara þarna en aðrir voru uppi, en menn vildu ekki þessa
stéttarskiptingu, styrktaraðilar vildu ekkert vera einir uppi í einhverju glerbúri og vildu bara
vera mingla með segjum „almúganum“.
11.  Hvernig er málum háttað varðandi Kópacabana (stuðningsmannasveitina)? Fékk
hún einhvern stuðning, frítt á leiki eða annað?
Kópacabana, við studdum þá með ákveðnum árskortum og gáfum þeim frítt á ákveðna leiki
og vorum að styðja við þeirra starfsemi. Þeir voru náttúrlega frábærir og skipta í raun alveg
höfuðmáli, en þeir voru líka að mæta á kvennaleiki. Við vorum náttúrulega líka að hjálpa
þeim að fara svolítið í þessa útileiki, aðstoða þá með rútur og annað, en Blikaklúbburinn sá
svolítið um það og það mun alveg klárlega halda áfram. Við höfum líka verið að skoða
svona að vera með eitthvað „happening“ fyrir leiki. Við höfum t.a.m. verið að skoða þann
möguleika ef einhverjir leikmenn meistaraflokks eru meiddir eða ekki í hóp, þá séu þeir
kannski með einhver mörk og knattþrautir. Í hálfleik væri hægt að vera svo með „skot í slá“
keppni eins og maður þekkir úr landsleikjunum. Breiðablik hefur verið gífurlega vaxandi
félag á Íslandi síðastliðin ár. Margt gott hefur gerst og mörg tækifæri í boði, en það er eins
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hjá Breiðabliki eins og er oft hjá öðrum íþróttafélögum, það er fullt af hugmyndum á
teikniborðinu en því miður eru of fáar hendur til að framkvæma þær. Maður er alltaf að
reyna að horfa á þessa þætti, maður er alltaf að reyna að fá fólk til að mæta fyrr eins og við
erum til dæmis að gera með sjoppunni, það eru hamborgarar hérna og gos á 1000 kr. Þá
getur fólk verið kannski að koma heim á sunnadagskvöldið úr ferðalaginu og beint hingað,
klukkutíma fyrir leik.
12.  Hver er fjöldi frímiða á hverjum leik? Og hvaða aðilar fá þessa frímiða fyrir utan
sjálfboðaliða?
Varðandi miðana, þá koma leikir inná milli þar sem eru boðsmiðar. Leikmenn liðsins fá
yfirleitt 1-3 boðsmiða til að gefa sínum nánustu. Svo hafa komið erlendir gestir sem fá
frímiða. Stundum er Moggaklúbbsleikurinn sem er yfirleitt tvisvar á ári, þá gefa þeir 50
miða. Einnig fá fyrirtæki sem eru að styrkja klúbbinn 50 miða þegar vitað er að það verður
ekki uppselt, sem er bara svona í góðmennsku gert og til að auglýsa leikinn betur.
13.  Hverjar eru ca. tekjurnar að meðaltali sem þið fáið út úr heimaleikjum Breiðabliks?
Það eru einungis 25-35% af fólki sem kemur á leikinn sem borgar sig inn við hliðið, þ.e.a.s.
beinar greiðslur við það að kaupa sig inn á leiki. Það kostar 1500 kr á leiki og það er staðlað
frá KSÍ, þannig Breiðablik fær allan þessar 1500 krónur beint í vasann fyrir hvern þann
sem borgar sig inn á stakan leik. Hlutdeild í sjoppunni sem við fáum er bara greitt í lok árs
þannig það eru í rauninni ekki beinar tekjur fyrir hvern leik. VIP stúkan er með flottan mat,
þrírétta og við fáum eitthvað aðeins út úr því. Flestar tekjurnar eru því óbeinar, þ.e.a.s. fólk
er búið að kaupa árskort eða er í Blikaklúbbnum og er því búið að borga sig inn á alla leiki
sumarsins fyrirfram. Blikaklúbburinn sér um að taka við greiðslum fyrir fólk sem borgar í
klúbbinn og greiðir síðan Breiðablik mánaðarlega. Það er aldrei lokað á að geta keypt sig
inn í Blikaklúbbinn en það er að sjálfsögðu reynt að fá sem flesta áður en tímabilið byrjar.
Stjórnendur hans nálgast fólkið með því að senda út tilkynningar á póstlista félagsins.
Einnig er aðild að Blikaklúbbnum seld á vorhátíðinni sem er haldin rétt áður en tímabilið
hefst. Skilmálar Blikaklúbbsins eru: Binding til tólf mánaða, en borga þarf ákveðna upphæð
á mánuði til að fá kort. Fer eftir því hvaða pakka þú velur hversu háa upphæð fólk er að
borga á mánuði. Núna þessa dagana er verið að reyna að herja á Blikaklúbbinn og reyna að
fjölga fólki í þeim hóp. Það er meðal annars gert með því að láta leikmenn meistaraflokka
félagsins, kk. og kvk. hringja út í fólk og selja því aðild að klúbbnum. Svo er erfitt að áætla
beinar tekjur af þeim auglýsingum sem eru í kringum völlinn sem fyrirtæki borga bara í
eingreiðslu fyrir tímabilið.
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14.  Hvernig er sala á varningi (treyjum, vatnsbrúsum, treflum, bollum, húfum o.fl.)
háttað? Er hægt að kaupa varninginn á heimaleikjum liðsins? Hafiði verið að hagnast
á sölu á varningi?
Salan á varningi fer fram niður í félagsheimili Blika, Smáranum, sem er þó nokkrum
metrum frá Kópavogsvelli sjálfum og Blikaklúbburinn hefur séð um hana og hefur þessi
sala á varningi ekki verið í nægilega góðu standi og þá sérstaklega í fyrra (2015). Það eru
áfrom um að blása í herlúðra varðandi þessi mál og gera betur. Breiðablik er með samning
við Jako þannig iðkendur félagsins kaupa sínar treyjur af þeim. En þarf að vera meiri sala
bara í gegnum knattspyrndeildina líkt og hefur verið seinustu ár, en hún var ekki nógu góð
í fyrra. Þetta má rekja til þess að það vantar einfaldlega fleiri hendur. Búið er að halda fundi
með Blikaklúbbnum varðandi þessi málefni og er eitt af markmiðum félagsins að taka þetta
í gegn. Einnig er stefnt að því að vera með fleiri auglýsingaskilti, t.d. á umferðareyjum í
Kópavogi til að auglýsa leikina. Tækifærin eru víða. Eysteinn er sammála þeirri skoðun
okkar að það myndi líklegast virka vel að hafa varning til sölu á leikjunum sjálfum á
Kópavogsvelli en ekki bara inni í félgsheimilinu.
15.  Hvað finnst þér helst ábótavant í markaðssetningu félagsins? Hvað eruð þið að gera
vel að þínu mati og sérðu ákveðin tækifæri einhvers staðar?
Klárlega eru við að gera mjög marga góða hluti að mínu mati miðað við fjármagn og fleira
samanborið við önnur lið. Við njótum góðs af störfum Blikaklúbbsins og Blikartv sem er
frábært. Þeir sem eru í Blikaklúbbnum eru núna; Aron, Hafsteinn Ómar hjá Errea, Halldór
hennar Borghildar, Jón og Jóhann komu nýir inn í fyrra og sáu meðal annars um
stuðningsmannaferð til Vestmannaeyja í fyrra. En það mætti kannski teikna þetta betur upp,
t.d. skipuritið þannig það sé ljóst hver stendur hvar og hverjir gera hvað. Kannski vantar að
gera ákveðið skipurit og ákveðna stefnu í þessum málum. Við erum að gera helling en það
vantar kannski eitthvað sem heldur utan um þetta allt þannig hægt sé að líta á það. Til að
mynda fyrir alla heimaleiki þá er ég alltaf með skjal þar sem ég er með mína lykilmenn sem
sinna ákveðnum störfum fyrir leiki. Þessir aðilar eru t.d. tengiliður við stuðningsmenn,
tengiliður við fjölmiðla, tengiliður við fatlaða stuðningsmenn, öryggistjórinn, hver sér um
boltakrakkana, sjoppunefndin o.fl. Það er bara sent út í þeirri viku sem heimaleikur er hvort
allir séu ekki klárir með sitt. Þyrfti kannski að teikna þetta einhvern veginn upp þannig þetta
yrði ein heildarmynd. Auðvitað vill maður hafa ferlana vel skilgreinda þannig að hver sem
er gæti gripið inn í ef einhver dettur út úr vinnu einn daginn. Lykilatriði er að aðrir menn
geti alltaf gengið í verk ef einhver dettur út. Það rúm fyrir fjölgun áhorfenda sem byggist
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að mestu leyti á því að sníða leikina þannig að þetta verði að fjölskylduskemmtun. Við
Erum með langstærsta félagið á Íslandi í yngri flokkum þannig tækifærin eru til staðar, en
iðkendur eru á bilinu 1350-1360 krakkar. Það er einnig mikilvægt fyrir félagið að ná að
herja á foreldra þessara iðkenda. Það gleymist líka oft að Breiðablik er ekkert gamalt félag
miðað við sum lið og skortir þannig ákveðna hefð. Kópavogur er ungt hverfi og það munu
kannski fleiri harðir Blikar verða til eftir nokkur ár þegar krakkar sem hafa alist upp alla tíð
sem Blikar verði „hardcore“ Blikar. Margir foreldra krakkanna sem eru núna iðkendur eru
ekkert endilega uppaldir Kópavogsbúar og halda því kannski með öðrum liðum og eru því
ekkert endilega miklir Blikar. Nokkrir þjáfarar í Pepsi-deildinni eru til dæmis foreldrar
barna í Breiðablik. Rætur foreldra eru annars staðar. Fyrir nokkrum árum var bara dælt út
lóðum og byggt fullt af húsnæðum í Kópavogi. Sem dæmi, þegar ég var að leita að íbúð þá
var ekkert í boði í Reykjavík heldur aðallega í Kópavogi. Þannig það verður kannski ekki
fyrr en þessi kynslóð sem er að koma upp núna sem eru „hardcore“ Blikar verði orðin
fullorðin sem það getur myndast einhversskonar trygg stuðningsmannahefð í klúbbnum.
Sveitarfélagið blés svo mikið út á stuttum tíma.
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Djúpviðtal á Arnari Grétarssyni, þjálfara karlaliðs Breiðabliks
1.   Telur þú áhorfendafjölda vera stóran part af tekjustreymi Breiðabliks?
Við getum sagt að ef við gefum okkur 2000 áhorfendur að meðaltali á leik, þá eru það
3 milljónir í kassann fyrir Breiðablik þar sem miðaverð er 1500 kr. Það síðan
margfaldað með 11 heimaleikjum gerir þá 33 milljónir í tekjur, en heildartekjur úr
rekstri knattspyrnudeildar er um 300 milljónir. Þannig tekjur úr heimaleikjum er ekki
gífurlega stór partur af heildartekjum knattspyrnudeildar. Auk styrkja frá fyrirtækjum
þá er þátttaka í Evrópukeppni stór partur af tekjum félagsins. Ef liðið nær árangri og
kemst í gegnum nokkrar umferðir í keppninni þá fær félagið stórar upphæðir. Auðvitað
skiptir áhorfendafjöldi máli en þetta er ekki stór tekjuliður í rekstri deildarinnar. Ég held
að það sé ólíklegt því miður að hann verði stór tekjuliður í rekstrinum þar sem Ísland
er svo lítið land. Til þess að félagið geti verið sjálfbært og þetta verði stór tekjuliður þá
þyrfti að hafa gjaldið inn á hvern leik í kringum 10.000-15.000 kr. sem er aldrei að fara
að gerast, að mínu mati.
2.   Telur þú áhorfendafjölda á heimaleikjum Breiðabliks skipta miklu máli fyrir
liðið sjálft og gengi þess?
Já held að það hjálpi klárlega. Held líka að þetta haldist í hendur, ef liðinu gengur vel
þá mæta fleiri á völlinn og þá verður meiri stemning. Það er líka bara þannig, eins og
maður þekkir bara sjálfur þegar maður er að spila, ef það er full stúka og það er stemning
þá er skemmtilegra að spila. Einnig er líka oft talað um að áhorfendur séu 12. og 13.
leikmaður liðsins og ég held að það sé þannig.
3.   Hvaða þættir telur þú að hafi mest áhrif á mætingu áhorfenda á heimaleikjum
Breiðabliks?
Ég held að númer 1, 2 og 3 sé árangur liðsins. Svo er það náttúrulega veðurfarið, ef það
er brjálað veður, rigning og rok, þá heldur það einhverjum í burtu. Svo held ég að það
skipti einhverju máli á hvaða leikdögum er spilað. Mikið hefur verið rætt um það að
laugardagar séu góður leikdagur. Að mínu mati þá eru fimmtudagar og sunnudags
eftirmiðdagar bestu tímasetningarnar.
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4.   Nú var meðaltal áhorfenda sem mættu á heimaleiki karlaliðsins 1135 talsins
seinustu 3 ár. Finnst þér það mikið eða lítið? Telur þú að hægt væri að gera
betur við markaðssetningu heimaleikja liðsins?
Mér finnst það vera lítið sérstaklega fyrir svona stórt félag eins og Breiðablik. Ætli við
séum samt ekki með þriðja til fjórða hæsta áhorfendafjölda að meðaltali, ég gæti trúað
því. Það er örugglega KR, FH og Stjarnan sem eru að fá fleira fólk að meðaltali.
Varðandi markaðssetningu þá er klárlega hægt að gera eitthvað meira.
Knattspyrnufélög hérna á Íslandi eru af stórum hluta rekin í sjálfboðavinnu og örfáir
einstaklingar sem eru í fullri vinnu, þannig þetta snýst mjög mikið um að fá fólk sem
nennir að leggja sitt af mörkum til félagsins. Svo er það náttúrulega það að góður
árangur liðsins hjálpar einnig og gerir aðra hluti í kringum liðið miklu auðveldari. En
klárlega ef það er settur góður trukkur í markaðssetningu þá er ekki spurning að það
myndi trekkja að fleira fólk.
5.   Telur þú að hægt væri að bæta umgjörðina þannig að áhorfendur sjái meiri hag
í því að mæta á leikina?
Já auðvitað er alltaf hægt að gera betur. Hægt væri að gera eitthvað meira í kringum
leikinn sjálfan þannig að fólk sé ekki einungis að koma á leik heldur er eitthvað meira
í kringum leikinn sem gerir hlutina skemmtilegri fyrir áhorfendur. Það væri alveg klárt
ef hægt væri að poppa þetta upp og setja eitthvað í gang í kringum leikina, eitthvað
„húllum-hæ“ fyrir leik o.fl. auðvitað myndi það trekkja fleiri að, það gefur alveg auga
leið. Svo held ég að til þess að hægt sé að gera hlutina betur, til að mynda við umgjörð
leikja og bara í rekstri knattspyrnudeildar í heild sinni þá helst það oft í hendur við
hagsæld í landinu. Ef það er rosalega gott árferði í landinu og öll fyrirtæki að gera vel,
þýðir það að fleiri fyrirtæki séu tilbúin að styrkja starf Breiðabliks. Eins við töluðum
um áðan þá er það ekki áhorfendafjöldi sem bjargar þessu heldur eru þetta styrkir frá
fyrirtækjum. Það getur því skipt gríðarlega miklu máli að fyrirtækin í landinu séu að
gera góða hluti, því um leið og fyrirtækin fara að ströggla og lenda í vandræðum þá
skera þau niður alla styrki t.d. til íþróttafélaga.
6.   Getur Breiðablik lært eitthvað af Club Brugge og AEK varðandi umgjörð á
leikjum?
Báðir þessir klúbbar eru með fjármagn upp á 34-40 milljónir evra og bæði lið með
mikið af fólki sem mætir á leiki liðsins. Club Brugge var með að meðaltali í kringum
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25.000 manns á leik og AEK eitthvað mjög svipað og jafnvel aðeins meira. Til dæmis
þegar AEK spilaði til úrslita í bikarkeppninni á sínum tíma þegar ég var þar þá var fullur
völlur og við hefðum örugglega getað selt fyrir um það bil 100.000 manns.
Aðalmunurinn er sá að það er fleira fólk í fulllri vinnu við rekstur félaganna í þessum
liðum en Breiðablik. Bæði liðin voru með um 30-35 manns sem eru að vinna fyrir
klúbbinn í fullu starfi. Þá ertu með fólk í markaðssetningu, fólk sem vinnur bara við
umgjörð heimaleikjanna o.fl. Einnig eru bæði þessi lið alltaf í Evrópukeppninni, þannig
það er ákveðin umgjörð í kringum Evrópukeppnina sem fólk innan klúbbsins vinnur
við að setja upp. Það er því miklu meira skipulag í rekstrinum. Svo tel ég að þegar þú
ert með sama fólkið í vinnu í langan tíma þá verður miklu meiri rútína í hlutunum. Það
tel ég vera lykilatriði í því að gera hlutina betur. Um leið og Eysteinn er kominn með
5-10 ára reynslu í starfi framkvæmdarstjóra þá kann hann alla hlutina sem koma að
rekstrinum upp á hár. Um leið og menn eru búnir að gera þessa hluti, til dæmis að vera
með lið í Evrópukeppni eins og við í ár, í 1,2 eða 3 ár í röð þá veistu nákvæmlega
hvernig þú átt að gera hlutina. Aftur á móti ef þú ert alltaf að taka nýtt fólk inn, menn
eru rétt að byrja að átta sig á hlutunum áður en því er svo skipt út aftur, þá verður allt
miklu erfiðara. Þess vegna er lykilatriði, alveg sama í hverju það er, rekstri
knattspyrnufélags, fyrirtækis eða annað, að ef þú ert með gott fólk, þá þarf að halda því
og þá vinnur það sér inn reynslu. Með reynslunni þá lærir fólk af sínum mistökum og
hvað sé hægt að gera betur og þá verða hlutirnir alltaf betri og betri. Þau lið sem hafa
náð hvað mestum árangri í Evrópu eru yfirleitt þau sem eru með sama fólkið við
stjórnvölinn í langan tíma. Manchester United til dæmis, þegar Sir Alex Ferguson fer
út þá fer líka aðal maðurinn hans, yfirmaður íþróttamála, í burtu en hann sá um öll
félagsskipti og fleira. Þá koma tveir nýir menn inn og þá þurfa menn að læra og það
verður bara rosaleg breyting. Ef við tökum t.d. það lið sem er hefur verið hvað
árangursríkast í Belgíu undanfarin ár, Anderlecht, þar eru búnir að vera sömu eigendur
á klúbbnum í 45 ár. Forseti liðsins í dag var í stjórn í 30 ár á meðan pabbi hans var
forseti liðsins, þannig það er alltaf sama fólk sem vinnur í klúbbnum sem vita
nákvæmlega hvernig hlutirnir virka og það skiptir gríðarlegu máli. Með hverju árinu
verður maður betri og nærð þannig meiri árangri. Sama gildir um fótbolta, ef þú ert með
sama liðið, þ.e.a.s. ekki miklar breytingar milli ára þá eru meiri líkur á að liðið nái
árangri, þ.e.a.s. ef leikmennirnir geta eitthvað. Það er erfitt að gera kjúklingasalat úr
kljúklingaskít.
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Í þessum klúbbum, Club Brugge og AEK, þá er miklu meira niðurneglt hvað hver og
einn gerir og verksvið allra starfsmanna er mjög vel skilgreint. Þannig allir vita sín
hlutverk innan klúbbsins sem er gríðarlega mikilvægt í að ná árangri. Það er verið að
reyna að gera þetta núna hjá Blikunum, þ.e.a.s. að gera hlutina skýrari. Til að mynda þá
eru núna komnir tveir yfirþjálfarar, einn sem sér um yngstu flokkana (7 manna boltann)
og hinn um eldri flokkana (11 manna boltann). Þessar breytingar taka alltaf sinn tíma
og um leið og menn eru komnir með 1-2 ár á bakið þá verða menn betri í hlutunum og
reksturinn verður betri.
	
  

	
  
	
  

