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Útdráttur 

Í þessari rannsókn er farið yfir hvernig markaðssetning og fjölmiðlaumfjöllun íslensku 

knattspyrnulandsliðanna hefur þróast á árunum 2010 til 2016. Íþróttamarkaðssetning felst í því 

að nota viðeigandi tól markaðsfræðinnar til þess að auglýsa vörur, viðburði og annað sem 

tengist íþróttum. Í þessari rannsókn er lögð sérsök áhersla á að skoða hvernig má nota eiginleika 

stafrænnar markaðssetningar og tengslamarkaðssetningar til þess að búa til og viðhalda 

traustum samböndum við aðdáendur íþróttaliða. Niðurstöður eru unnar úr fyrirliggjandi 

gögnum um aðsókn á landsleiki, áhorf á leiki liðanna og tölur um lestur greina um landsliðin, 

ásamt eigindlegum viðtölum við sérfræðinga í markaðsmálum og knattspyrnu auk þess voru 

tekin viðtöl við fjölmiðlamenn. Skoðað er hvort sérstakir þættir hafi áhrif á markaðssetninguna 

og fjölmiðlaumfjöllunina og áhersla lögð á að skoða  árangur, áhuga á landsliðunum og áhorf 

á leiki liðanna. Bæði karla- og kvennalandslið hafa náð sögulegum árangri á síðustu árum þar 

sem bæði liðin hafa í fyrsta sinn í sögunni komist inn á stórmót. Helstu niðurstöður um 

fjölmiðlaumfjöllun á íslenska karlalandsliðinu eru að með aukinni velgengni og aðkomu nýrra 

þjálfara hefur hún breyst þannig að fjölmiðlar hafa nú betra aðgengi að upplýsingum og 

umfjöllun er orðin jákvæðari, einnig er meiri áhugi fyrir hendi hjá almenningi til þess að lesa 

greinar um landsliðið. Fram kemur að framboð og eftirspurn, með öðrum orðum áhugi, sé það 

sem markar mun á fjölmiðlaumfjöllun um karlalandsliðið annars vegar og kvennalandsliðið 

hins vegar. Markaðssetning landsliðanna hefur á sama tíma þróast að hluta til í takt við 

tækniþróun síðustu ára. Markaðssetning landsliðanna er einnig mjög stór þáttur í tekjuöflun 

sem er nauðsynlegur hluti af rekstri KSÍ á landsliðunum.  

  



 
 

Abstract 

This research covers how the marketing and media coverage on the Icelandic national soccer 

teams has developed through out the years 2010 to 2016. Sports marketing is about using 

different aspects of marketing to advertise products, events and other sport related objects. The 

main emphasis in this study is to look into how soccer teams can use different qualities of digital 

marketing and relationship marketing to build and maintain strong relationships with their fans. 

Using pre existing data on how many people attended each home match of the teams in 2010-

2015, viewing rates and reading rates on articles on the national teams in the media to get to a 

conclusion. Researchers also interviewed eight specialists in two different fields, marketing and 

soccer to get their view on the marketing and media coverage on the national soccer teams. 

Researchers took a look at if there were any special factors like team performance, interest in 

the national teams or how many people watch the matches that impact the marketing or media 

coverage on the national teams. Both national teams, men‘s and women‘s, have reached a 

historical point due to a great performance in the last few years, with both teams finally earning 

a spot in a major soccer tournament. The main conclusions concerning the men‘s team is that 

with a better performance and new coaches taking over, the media coverage has changed to the 

better. The media now has a better relationship with both the team and coaches. In the same 

time the Icelandic nation has gained more interest in the team and on reading articles about it. 

It is concluded that supply and demand, in other words interest in the teams, is one of the major 

factors concerning the difference in media coverage on the men‘s team on one hand and the 

women‘s team on the other hand. The marketing of both teams has at the same time developed 

partly in line with the technological development over the last few years. Marketing of the 

national teams is a very important factor concerning earning revenue, which is a big part of 

running the national teams.   



 
 

Formáli 

Vegna áhuga á markaðsfræði og knattspyrnu ákváðum við að markaðssetning íslensku 

knattspyrnulandsliðanna yrði viðfangsefni okkar í þessari rannsókn. Eftir að karlalandsliðið 

komst inn á sitt fyrsta stórmót, EM 2016, hefur liðið verið mun sýnilegra í fjölmiðlum. Okkur 

þótti áhugavert að kanna hver þróunin á markaðssetningunni og fjölmiðlaumfjölluninni hafi 

verið og hvaða ástæður liggi þar að baki. Kvennalandsliðið var haft með vegna áhuga okkar á 

báðum liðum. Stelpurnar hafa sjálfar náð mjög góðum árangri á síðustu árum meðal annars með 

þátttöku á sínu fyrsta stórmóti. Okkur þótti áhugavert að rannsaka hvort tengsl væru á milli 

árangurs, áhuga og markaðssetningar á landsliðunum annars vegar og fjölmiðlaumfjöllun um 

landsliðin hins vegar.  

 Rannsóknin er 12 ECTS eininga lokaverkefni til B.Sc. gráðu í viðskiptafræði við 

Háskólann í Reykjavík. Við viljum þakka öllum þeim sem gáfu sér tíma til þess að aðstoða 

okkur við verkefnið. Sérstakar þakkir fá allir þeir viðmælendur sem við tókum viðtal við, Björn 

Bragi Arnarson, Darri Johansen, Hilmar Björnsson, Hjörvar Hafliðason, Hörður Snævar 

Jónsson, Mate Dalmay, Ómar Smárason og Stefán Gunnarsson. Þeim viljum við þakka fyrir að 

gefa sér tíma til þess að svara tölvupóstum, hitta okkur persónulega og svara spurningum okkar 

um efni rannsóknarinnar, þeirra innlegg skilaði miklu í þessa rannsókn. Einnig þökkum við 

KSÍ, RÚV, fótbolti.net og 433.is fyrir töluleg gögn til úrvinnslu rannsóknar. Fjölskyldur okkar 

fá þakkir fyrir að þola álag og stress við gerð rannsóknarinnar en einnig fyrir að sýna okkur 

ótakmarkaða þolinmæði á erfiðum stundum. Einnig viljum við þakka öllum þeim sem bentu 

okkur á áhugaverða punkta sem tengdust rannsókninni á einhvern hátt á meðan á ferlinu stóð.  

 Að lokum viljum við þakka leiðbeinandanum okkar sérstaklega. Dr. Þóranna Jónsdóttir 

á hrós skilið og miklar þakkir fyrir að taka okkur að sér í miðju ferli rannsóknarinnar og 

leiðbeina okkur í rétta átt fram að skilum, hvetja okkur áfram og koma með uppbyggilega 

gagnrýni á verkefnið. Án hennar hefði þessi rannsókn ekki orðið að því sem hún er í dag. 
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1. Inngangur 

Íþróttamarkaðssetning er bæði markaðssetning á íþróttavörum, íþróttatengdri þjónustu og 

íþróttaviðburðum. Undir þetta fellur einnig markaðssetning þar sem íþróttir eru notaðar til að 

auglýsa vörur eða þjónustu sem ekki tengist íþróttum með beinum hætti. Íþróttamarkaðssetning 

hefur þróast í takt við tækniþróun á þann hátt að mikill hluti hennar fer nú orðið fram í gegnum 

internetið, þar á meðal miðasala, auglýsingar, dagskrá viðburða, umfjöllun fjölmiðla og margt 

fleira. Markaðssetning landsliða snýst um að vekja bæði athygli á landinu sem spilað er fyrir 

ásamt því að veita stuðningsmönnum innblástur. Íslensku landsliðin í knattspyrnu eru undir 

hatti knattspyrnusambands Íslands (KSÍ) sem sér um rekstur liðanna. Stór hluti 

markaðssetningar landsliðanna er það sem heyrir undir fjölmiðlaumfjöllun íslenskra fjölmiðla 

um liðin tvö, en einnig vinnur KSÍ eftir ákveðinni markaðsstefnu í kringum alla 

markaðssetningu sambandsins.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvernig markaðssetning á íslensku 

knattspyrnulandsliðunum og fjölmiðlaumfjöllun um þau hefur þróast á árum 2010-2016. 

Skoðað verður hvernig KSÍ notar beinar auglýsingar á landsliðunum, hvernig samstarfsaðilar 

nota landsliðin til þess að auglýsa sínar vörur eða þjónusu og hver megin áherslan er í 

markaðssetningu á landsliðunum. Leitast er við að sjá hvernig og hversvegna markaðssetning 

liðanna hefur breyst á þessum tíma og mögulegir áhrifavaldar skoðaðir. Liðin eru skoðuð hvort 

fyrir sig, svo hægt sé að bera þau saman. Áhrifaþættir á borð við árangur, áhorf og áhuga eru 

skoðaðir sérstaklega. Þar sem liðin hafa ekki náð sama árangri á sama tíma þykir mikilvægt að 

skoða þau sitt í hvoru lagi.  

Í rannsókninni þessari verður skoðað hvort markaðssetning liðanna sé það sem almennt 

tíðkist í heiminum, hvað megi gera betur og hvers vegna markaðssetningin er eins og raun ber 

vitni. Tekin voru viðtöl við einstaklinga með sérþekkingu á knattspyrnu, markaðsfræði og 

fjölmiðlaumfjöllun um landsliðin til þess að komast að niðurstöðu. Þessi viðtöl voru tekin til 

þess að fá sýn viðmælenda á markaðssetningu og fjölmiðlaumfjöllun á íslensku landsliðunum. 

Einnig verða skoðuð töluleg gögn um áhuga og bættan árangur liðanna til þess að sjá hvaða 

áhrif þeir þættir hafa haft á markaðssetningu og fjölmiðlaumfjöllun  landsliðanna. Til þess að 

komast að því hvort markaðssetningin sé eins og almennt tíðkist verða niðurstöður rannsóknar 

bornar saman við fræðilegar fyrirliggjandi heimildir.  

Leitast er við að finna svör við hverskonar tengsl séu á milli árangurs karla- og 

kvennalandsliðanna í knattspyrnu annars vegar og markaðssetningu og fjölmiðlaumfjöllun 

landsliðanna hins vegar.  
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2. Markaðsstarf í íþróttaiðnaði  

Markaðsstarf íþrótta getur verið flókið þar sem umhverfið er síbreytilegt (Clemes, Brush og 

Collins, 2011). Tækniþróun síðustu ára hefur haft djúpstæð áhrif á markaðsstarf almennt og þá 

aðallega hvernig hún hefur auðveldað fyrirtækjum að mynda tengsl við neytendur sína (Ryan, 

2014, bls. 3-4). Megintilgangur í nútíma markaðsstarfi byggir að mörgu leyti á því að komast 

sem næst neytendum, halda þeim ánægðum ásamt því að þróa og styrkja samband milli 

fyrirtækisins og neytenda til lengri tíma litið (Berndt, Klopper, Niemann-Struweg og Meintjes, 

2013). Neytendahegðun er það sem fyrirtæki eru farin að einbeita sér að rannsaka í auknum 

mæli, til þess að komast að því hvað það er sem neytandinn raunverulega vill (Vila-López, 

Rodríguez-Molina, 2013). Stafræn markaðssetning (e. digital marketing) og 

tengslamarkaðssetning (e. relationship marketing) eru góð tól markaðsfræðinnar til að nálgast 

og byggja langtíma samband við neytendur (Witkemper, Lim og Waldburger, 2012). Stafræn 

markaðssetning veitir markvissari aðgang að réttum markhóp, er kostnaðarminni, ásamt því að 

vera skilvirkari leið til þess að auglýsa (Shank, 2004, bls. 315). Markmið með 

tengslamarkaðssetningu er að eiga gagnvirk samskipti við neytendur sem leiða til tækifæra til 

þess að auka virði neytenda (Tsiotsou, 2013). 

2.1. Íþróttamarkaðssetning 

Íþróttamarkaðssetningu (e. sports marketing) er skipt niður í tvo hluta. Fyrri hlutinn er 

markaðssetning á íþróttavörum og þjónustu, en seinni er hins vegar markaðssetning í gegnum 

íþróttir (Krismann og Tingle, 2012). Markaðssetning á íþróttavörum og þjónustu inniheldur 

auglýsingar á vörum, þjónustu og viðburðum. Markaðssetning í gegnum íþróttir er þegar 

fyrirtæki utan íþróttaiðnaðarins markaðssetur vöru eða þjónustu sína og notar íþróttir til að 

tengjast almenningi með íþróttina sem ákveðin miðil til að koma auglýsingum á framfæri 

(Thorne, Linda og Jones, 2001). Tilgangurinn með íþróttamarkaðssetningu er að afkasta á 

endanum betri rekstrarafkomu með því að auka almenningshylli, vinsældir á vörumerkinu og 

íþróttinni (Wang, 2015). Íþróttir eru ákveðið leiksvið sem hefur ófyrirsjáanlega útkomu og 

skapar á sama tíma tækifæri, uppfyllir markmið og veitir afþreyingu meðal íþróttaneytenda, 

íþróttafyrirtækja, þátttakenda og annarra viðeigandi einstaklinga, hópa og fyrirtækja (Ratten og 

Ratten, 2011). 

Íþróttir eru alþjóðlegar og eru hluti af alþjóðlegri menningu sem snertir umtalsverðan 

fjölda fólks í þeirra daglega lífi (Breitbarth, Walzel, Anagnostopoulos, og van Eekeren, 2015). 
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Íþróttir eru ein af þeim afþreyingum sem hægt er að flokka sem alþjóðlegt tungumál. Flestir 

einstaklingar ættu að hafa möguleika á að skilja reglurnar þrátt fyrir að vera úr mismunandi 

menningarhópum, sérstaklega í knattspyrnu, þar sem hún er ein  vinsælasta íþrótt heims (Ratten 

og Ratten, 2011). Íþróttir hafa unnið sér sess í daglegu lífi fólks ásamt því að hafa áhrif á 

samfélagið hvort sem það er að landsliðið er að fara keppa á stórmóti eða fólkið séu þátttakendur 

íþrótta og stundi íþróttir til afþreyingar (Wang, 2015). Íþróttir eru í skemmtanaiðnaðinum (e. 

entertainment business) og skilgreinast sem ,,sporttainment”. Með því veita íþróttir 

einstaklingum afþreyingu, hvort sem þeir taka þátt, njóti þess að stunda íþróttir eða séu jafnvel 

áhorfendur (Ratten og Ratten, 2011). Einnig má þess geta að íþróttir eru frábrugðnar öðrum 

greinum í skemmtanaiðnaði að því leyti að þær eru ófyrirsjáanlegar og aðeins hægt að giska á 

úrslit keppnisleikja (Witkemper, Lim, og Waldburger, 2012). Íþróttir eru óstöðugar og vegna 

þess er ekki hægt að vita hver vinnur hverju sinni (Thorne o.fl., 2001). Óvissan er sá þáttur 

íþróttarinnar sem gerir hana svo spennandi því upplifun einstaklings, á til dæmis 

knattspyrnuleik, fer eftir úrslitum leiksins. Tilfinningar í lok leiks geta verið stolt til liðsins, 

gleði því liðið sem eintaklingur heldur með vann leikinn, reiði eða jafnvel vonsvikni ef lið 

einstaklingsins tapaði (Hardin, Ruihley og Veraldo, 2013). 

Íþróttamarkaðsstarf í heiminum í dag er að færast meir og meir í þá áttina að einblína á 

að fullnægja þörfum neytenda í stað þess að einblína einungis á framleiðslu og sölu á 

íþróttavörum Þeir sem fara til dæmis á knattspyrnuleiki eru að fara sér til skemmtunar og 

upplifunar, til þess að sjá  liðið sem þeir halda með eða sjá sinn uppáhalds leikmann spila og 

vonandi vinna leikinn (Bernt, Klopper, Niemann-Struweg og Meintjes, 2013).  

2.1.1 Íþróttaiðnaðurinn 

Á mynd 1 má sjá þrjá helstu meginþætti íþróttaiðnaðarins (Shank, 2004, bls.11). Myndin sýnir 

hvernig neytendur og framleiðendur hittast á miðri leið og hafa áhrif á vörur íþróttarinnar. 

Undirliðirnir segja til um hvað flokkast undir hvern meginþátt. Kjarni myndarinnar eru vörur 

og þar er litið á hvernig þær eru flokkaðar, hvort sem um er að ræða vörur í formi viðburða, 

þjálfunar, upplýsinga eða hefðbundins búnaðar sem tengist íþróttum. 
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Mynd 1. Þrír meginþættir íþróttaiðnaðarins 

Til þess að ná árangri með að koma vörunum til skila þá þurfa neytendur, framleiðendur og 

aðrir milliliðir að koma inn. Af kjarna myndarinnar er viðfangsefni þessarar rannsóknar 

íþróttaviðburðir og íþróttaupplýsingar. Neytendum íþróttaiðnaðarins er skipt niður í þrjá hópa, 

eftir því hvort þeir eru þátttakendur, áhorfendur eða fyrirtæki.  Framleiðendur og aðrir milliliðir 

eru meginþáttur sem eru afar mikilvægir og tengjast styrktaraðilum og miðlum (Shank, 2004, 

bls. 11). 

2.1.1.a. Vörur 

Vörur íþrótta eru skilgreindar sem vara, þjónusta eða samsetning af þessu tvennu sem leiðir til 

þess að þátttakendur, áhorfendur og  styrktaraðilar íþrótta njóta ávinnings af (Ratten og Ratten, 

2011). Íþróttaviðburðir eru viðburðir þar sem íþróttir eiga sér stað og geta þeir verið skipulagðir 

eða óskipulagðir viðburðir (Buning og Walker, 2016). Skipulagðir íþróttaviðburðir eru 

formlegir viðburðir og skipulagðir af íþróttasamböndum, félögum eða deildum (Shank, 2004, 

bls. 15). Sem dæmi má nefna knattspyrnukeppnir á vegum FIFA til dæmis heimsmeistarmót í 

knattspyrnu. Hins vegar eru óskipulagðir íþróttaviðburðir allir þeir íþróttaviðburðir sem eru 

haldnir fyrir utan íþróttafélag og hafa minna samkeppnisumhverfi en skipulagðir viðburðir. 

Óskipulagðir íþróttaviðburðir einblína meira á skemmtun, hreysti, samveru og afrek (Buning 

og Walker, 2016). Íþróttaupplýsingar (e. sports information) tilheyra einnig vörum þar sem þær 

veita neytendum upplýsingar á borð við fréttir, stöður liða, dagskrá viðburða eða viðtöl við 

íþróttafólk. Þessar upplýsingar geta komið úr sjónvarpi, af internetinu, úr 

tímaritum,  íþróttafréttablöðum eða útvarpi (Shank, 2004, bls. 21-22).  
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2.1.1.b. Neytendur 

Í íþróttaiðnaðinum er neytendum skipt niður í þrjá hópa: áhorfendur, þátttakendur og fyrirtæki. 

Þeir einstaklingar sem koma og horfa á íþróttaviðburði eru flokkaðir í hóp áhorfenda. Þá er 

talað um alla þá sem horfa á viðburðinn hvort sem þeir eru á staðnum eða horfa í gegnum 

sjónvarp eða aðra miðla (Shank, 2004, bls. 13). Þátttakendurnir eru einstaklingar sem stunda 

hreyfingu, til dæmis leikmenn knattspyrnuliða sem leika knattspyrnuleik. Þátttakendur geta 

einnig verið allir þeir sem stunda íþróttir af einhverju agi. Þeim er skipt upp eftir því hvort 

þátttaka þeirra er á skipulögðum eða óskipulögðum viðburðum. Þátttakendur á óskipulögðum 

viðburðum stunda íþróttir til afþreyingar en á skipulögðum viðburðum eru þátttakendurnir í 

meira samkeppnisumhverfi sem hvetur þá til að einblína á samvinnu, hæfni og árangur (Buning 

og Walker, 2016). Fyrirtæki sem neytendur eru oftar en ekki styrktaraðilar sem styrkja eða kosta 

íþróttaviðburði, ákveðin lið, ákveðnar deildir eða styrkja ákveðinn íþróttamann. Þegar fyrirtæki 

styrkja íþróttir gefa þau frá sér fé, tæknilegan stuðning eða eign í staðinn fyrir að þeirra 

vörumerki komi fram á búningum, skiltum á viðburðum eða jafnvel að íþróttamaður/félag taki 

þátt í auglýsingu fyrir fyrirtækið (Wang, 2015). 

2.1.1.c. Framleiðendur og milliliðir 

Framleiðendur í íþróttaiðnaði eru þeir sem framleiða íþróttavörur og vörur sem tengjast 

íþróttum. Leyfisreglugerð er félag sem heldur uppi lögum og reglum hvað varðar tímasetningar 

og staðsetningar á íþróttaviðburðum, ásamt því að skipuleggja uppbyggingu fyrir deildir og 

íþróttaviðburði. Styrktaraðilar eru mikilvægir milliliðir í íþróttum þegar kemur að 

íþróttaviðburðum og geta verið einstaklingar eða fyrirtæki. Þeir kosta viðburði með því að koma 

með fjármagn inní félagið eða viðburðinn og auglýsa hann. Þegar fyrirtæki styrkir 

íþróttasamband eða félag og njóta báðir aðilar ávinnings af því. Styrktaraðilinn fær tækifæri að 

tengja vörumerki sitt við viðburðinn og íþróttasambandið eða íþróttafélagið fær auglýstan 

viðburðinn (Shank, 2004, bls 23-25). Samstarf við styrktaraðila leiðir til þess að viðburðurinn 

á meiri möguleika á að ná markmiðum með aðsókn áhorfenda (Wang, 2015). 

2.1.2. Viðburðamarkaðssetning íþrótta 

Viðburðamarkaðssetning (e. eventmarketing) er nýlegt tól innan markaðsfæðarinnar og er 

önnur leið til þess að nálgast neytendurna. Að markaðssetja viðburði hefur í grunninn tvö 

markmið, það að ná til og tengjast nýjum neytendum og kynningarmarkmið til að styrkja tryggð 

neytenda (Rosca, 2011). Íþróttaviðburðir hafa þann eiginleika að geta náð athygli fjölda fólks 
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á stuttum tíma með umfjöllun. Íþróttir eru eitt af stærstu umfjöllunarefnum fjölmiðla og þá 

sérstaklega knattspyrna því lesendurnir sem lesa og fylgjast með eru svo gríðarlega margir 

(Wang, 2015). Afleiðingar af því að fólk hefur meiri og betri aðgang til að horfa á 

íþróttaviðburði í gegnum netið eru þær að auðveldara er að alþjóðavæða flest allar tegundir 

íþrótta. Aðgangurinn er orðinn betri og fólk hefur möguleika á að horfa á knattspyrnukeppnir 

sem eiga sér stað útí heimi (Ratten og Ratten, 2011). 

Kynningar á viðburðum (e. event promotion) hafa breyst og þróast gífurlega á síðustu 

tuttugu árum. Með nýjum samskiptamöguleikum við neytendur eins og tölvupósti eða 

samskiptamiðlum, þá geta skipuleggjendur sent frá sér efnismiðaðra efni til þeirra markhóps og 

sent mikið oftar til stærri hóps. Til þess að viðburður nái árangri skipta kynningar höfuð máli 

og á það við um alla viðburði (Rosca, 2011). Viðburðir hafa þann eiginleika að geta leyft 

neytendum að taka virkan þátt og til dæmis fyrir íþróttaaðdáendur að vera viðstaddir viðburði 

sem þeir hafa persónulegan áhuga á hefur þann ávinning að þeir auglýsa viðburðinn með 

upplifun sinni (Vila-López, 2013). Auglýsingar á stórmótum á borð við Evrópumeistaramótið 

eða heimsmeistaramótið byggja á því að ná tilfinningatengslum við áhorfendur auglýsinganna. 

Íþróttalandslið er táknrænt fyrir samfélagið, ásamt því að vera reynslubundin vara og hefur 

þannig víðari áhrif sem gera einstaklingum það auðveldara fyrir að mynda tilfinningatengsl við 

liðið (Tsiotsou, 2013).  

Þegar stórviðburðir eru framundan eins og Evrópumeistaramótið í knattspyrnu þá er 

aðild eða þátttaka mikilvæg hugtök í markaðssetningunni. Rannsókn var gerð árið 2013 þar sem 

þátttaka neytenda íþrótta var rannsökuð og skoðuð voru mismunandi stig þátttöku (e. 

involvement) (Bernt o.fl.). Þátttaka neytenda í íþróttum eykur örvun, hvatningu og hugræna 

tengingu. Rannsóknir hafa sýnt að þátttöku er skipt í tvo hluta. Í fyrsta lagi hugræn þátttaka og 

í öðru lagi tilfinningaleg þátttaka (Tsiotsou, 2013). Tilfinningatengsl ýta undir að upplifunin 

verður sterkari og með upplifunar markaðssetningu (e. experiential marketing) er einblínt að ná 

upplifun sem ristir djúpt í huga neytenda. Með því er hægt að nýta fimm mismunandi upplifanir: 

tilfinninga upplifun, hugsandi upplifun, athafnar upplifun, félagleg upplifun og 

stórviðburðar  upplifun. Notkun upplifunar í markaðssetningu gefur neytendum, sem eru 

tilfinningaríkir og áhrifamiklir, færi á að auka virði á vörumerki, vöru eða þjónustu (Lee, Hsiao, 

og Yang, 2010).   IEG (insights, evaluation, guidance) (sem vísað er til í Kotler, Keller, 2016, 

bls. 616-627) leiddi í ljós að árið 2013 voru styrkir tengdir markaðssetningu metnir uppá 19,8 

billjón dollara og sjötíu prósent af þeim voru styrkir tengdir íþróttum. Það segir hve stór 

íþróttaiðnaðurinn er og hvað hann býður upp á mikla tekjumöguleika.  
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2.2. Þróun  á markaðssetningu íþrótta 

Tækniþróun og aðgengi á internetinu hefur haft áhrif á hvernig íþróttamarkaðssetning hefur 

breyst, þar á meðal hvernig íþróttasambönd hafa notað auglýsingar (e. advertisements) til að 

auglýsa viðburði, íþróttavörur og þjónustu (Shank, 2004, bls. 313). Alþjóðlegt fyrirtæki sem er 

þekkt fyrir að vera einn af stærstu styrktaraðilum landsliða um allan heim er farið að nota 

stafræna markaðssetningu í auknu mæli. Markaðsfræðingar taka það fram að þeirra stærstu 

neytendur eru ungt fólk og það skoðar frekar internetið og miðlana á internetinu heldur en 

hefðbundna miðla (e. offline media). Til þess að ná til síns markhóps á sem skilvirkasta hátt 

velja þeir stafræna markaðssetningu að stórum hluta (Wang, 2015). En markaðssetning á netinu 

hefur líka sína galla. Internetið er orðið stór vettvangur fyrir fyrirtæki til að auglýsa en á sama 

tíma eykur það samkeppni milli fyrirtækja um athygli neytenda. Það er auk þess erfiðara að ná 

til eldri aðdáenda í gegnum internetið. Þegar bornir eru saman kostir og gallar stafrænnar 

markaðsetningar í íþróttaiðnaði þá hafa kostirnir mikla yfirburði fram yfir gallana. Sérstaklega 

þar sem internetið er vettvangur sem einfaldar íþróttasamböndum og félögum að nýta samhæfð 

markaðssamskipti við neytendur sína (Shank, 2004, bls. 315).  

Fjölmiðlar eru stærstu áhrifavaldar í að koma íþróttaupplýsingum til almennings. Þeir 

hafa áhrif á hvaða upplýsingar eru birtar, ásamt því að ákveða hvernig þær eru birtar (Judge, 

Lee o.fl., 2013). Aukin internetnotkun gerir fjölmiðlum kleift að koma fréttum strax út um leið 

og þær eiga sér stað. Sem dæmi er hægt að birta stöðu í fótboltaleik og uppfæra fréttina um leið 

og staðan  breytist. Lesendur geta því fylgst náið með íþróttaviðburðinum á þeim tíma sem hann 

er að gerast, ekki aðeins á Íslandi heldur allstaðar í heiminum (Shank, 2004, bls. 6-8). Fjölmiðlar 

hafa með valdi sínu gríðarleg áhrif á gildi nútímamenningar og það hvernig einstaklingar skynja 

raunveruleikann (Fink, 2015). Hægt er að nota fjölmiðla til að skapa góð tengsl við almenning 

og koma skilaboðum til skila. Mikilvægt er að þróa gott samband við fjölmiðla þar sem þeir sjá 

um að skrifa efnið og senda það út. Virði-skipting er það sem á sér stað í þessu sambandi milli 

tveggja aðila, annar veitir upplýsingar og hinn sér um umfjöllun (Ryan, 2014, bls. 267-268). 

Umfjöllun um konur í íþróttum hefur aukist á síðustu árum en þó ekki eins mikið og 

umfjöllun um karla. Það er einfaldlega eðlislægur munur á því hvernig íþróttafjölmiðlamenn 

tala um íþróttir þar sem karlar eru í aðalhlutverki annars vegar og konur hins vegar. Karlar hafa 

yfirburði þegar kemur að umfjöllun og áhuga. Það sýndi sig að þegar karlar og konur voru spurð 

um atvinnumenn í íþróttum en þá vissu bæði kynin mun meira um karlkyns atvinnumenn heldur 

en kvenkyns og það gefur til kynna að áhuginn er líklega meiri  (Angelini, 2008).  
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Samkvæmt rannsókn Angelini (2008) þá ýta íþróttir í sjónvarpinu meira undir 

staðalímyndir karla og kvenna með félagslegri skiptingu. Konur eru meira sýndar sem 

tilfinningalegar, þokkafullar og viljalausar en karlar aftur á móti sterkir, agaðir og 

samkeppnishæfir. Einnig sýndi rannsóknin það að þátttakendur hennar, hvort sem þeir voru 

karlar eða konur, urðu spenntari yfir að horfa á karla spila íþróttir en konur. Þegar þátttakendur 

horfðu á konur spila íþróttir þá lækkaði hjartsláttur sem gaf til kynna að spennan var ekki eins 

mikil og þegar horft var á karla spila sömu íþrótt. Þar að auki kom fram að íþróttaviðburðir eru 

sjaldnar sýndir í sjónvarpi ef leikmenn eru konur heldur en ef leikmenn eru karlar. 

2.3. Stafræn markaðssetning 

Stafræn markaðssetning (e. digital marketing) er markaðssetning sem nýtir stafræna tækni til 

að nálgast neytendur og til að auglýsa. Það sem þykir áhugaverðast við stafræna 

markaðssetningu er að hefðbundin markaðssetning kemur ekki hælunum niður þar sem stafræn 

markaðssetning hefur tærnar þegar kemur að  því að byggja upp og þróa samband við 

neytendur. Hefðbundin markaðssetning einkennist af einhliða samskiptum við neytandann 

þegar skilaboðum er komið á framfæri, sem gerir það erfitt fyrir að mæla árangur. Stafræn 

markaðssetning aftur á móti gerir markaðsfólki og fyrirtækjum kleift að eiga bein samskipti við 

neytandann (Thompson o.fl., 2014).   

Kostir stafrænnar markaðssetningar eru að hún er kostnaðarminni en hefðbundin 

markaðssetning auk þess sem auðveldara er að mæla útkomu markaðssetningarinnar á netinu 

(Ryan, 2014, bls. 69-70). Stafræn markaðssetning breytti algjörlega formi auglýsinga á þann 

hátt að fyrirtæki geta nýtt sér eiginleika internetsins til þess að komast nær sínum markhópi (e. 

target group) (Ryan, 2014, bls. 2-4). Þetta veitir fyrirtækjum þann möguleika að geta sent út 

efnismiðaðra efni til síns markhóps. Fyrirtæki auglýsa til þess að hafa áhrif á neytendur eða 

einstaklinga og reyna að ýta undir það að einstaklingur fari og geri það sem fyrirtækið vill að 

hann geri. Hvort sem það er að fara útí búð og kaupa vöruna sem fyrirtæki selur, heimsækja 

vefsíðu fyrirtækisins eða skrá sig á póstlista þess (Ryan, 2014, bls 2-3). 

Tækniumhverfið hefur þann eiginleika að breytast mjög hratt. Lögmál sem Gordon E. 

Moore setti árið 1965, greindi frá því að eðlileg tækniþróun tvöfaldist á 18-20 mánuðum. Hún 

er orðin það hröð í dag að tíminn sem það tekur fyrir tækni að tvöfaldast er að styttast (Mollick, 

2006). Tækniþróun síðustu ára hefur haft brautryðjandi áhrif á markaðssetningu á netinu meðal 

annars með því  stytta vegalengdina á milli markaðsfræðinga og neytenda sem gerir fyrirtækjum 

mögulegt að byggja nánara samband við viðskiptavini (Ryan, 2014, bls. 12). Það er þó ekki 
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einungis þróunin sem hefur haft áhrif  á markaðssetningu á netinu heldur eru fleiri og fleiri 

einstaklingar að fá aðgang að internetinu, auk þess er tíminn sem hver einstaklingur ver á netinu 

að lengjast. Samkvæmt internetlivestats.com þá hefur internetnotendum fjölgað u.þ.b. milljarð 

frá árinu 2012 til 2016. Á sama tíma hefur internetnotkun hvers einstaklings aukist í takt við 

tækniþróun (“Number of internet users”, 2016). Internetið er vettvangur sem hefur stækkað 

hvað mest á síðustu árum og hefur að geyma gífurlegt magn af upplýsingum fyrir 

íþróttaaðdáendur. Einn helsti kosturinn við internetið er að það auðveldar neytendum að finna 

upplýsingarnar á netinu til dæmis stöðu ákveðins leikmanns, stöðu liða eða stöðu deildar 

(Witkemper o.fl., 2012). Internetið fór úr því að vera vettvangur til þess að svala forvitni yfir í 

það að vera notaður daglega í lífi einstaklings til að afla upplýsingu, sem einstaklingur þarf á 

að halda á þeirri stund. Internetið er líka orðinn fyrsti kostur við að leita að lausnum á 

vandamálum (Ryan, 2014, bls 3-16). Íþróttasambönd og íþróttaatvinnumenn hafa í miklu mæli 

notað samfélagsmiðla til að virkja og þróa gagnvirk samskipti við íþróttaaðdáendur allsstaðar í 

heiminum (Billings, Qiao, Conlin og Nie, 2015).  

2.3.1 Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar (e. social media) eru miðlar sem gera einstaklingum kleift að eiga samskipti 

við aðra og deila upplýsingum, myndum eða upplifunum (Judge o.fl., 2013). Samfélagsmiðlar 

gefa notendum tækifæri til að eiga gagnvirk samskipti við aðra á ýmsum tegundum miðla á 

borð við Facebook og Twitter, ásamt því að nýta þá til að mynda hóp eða samfélag á netinu 

(Kietzmann, Hermkens, McCarthy og Silvestre, 2011). Það verður sífellt algengara að 

áhorfendur íþróttaviðburða séu að horfa á leiki, til dæmis heima í stofu, og  nota samfélagsmiðla 

á sama tíma. Ástæðan fyrir notkun samfélagsmiðlanna er að áhorfandinn vill taka þátt í að deila 

efni um viðburðinn, eiga samskipti við aðra áhorfendur og nýta þá til að örva eða uppfylla 

ákveðnar þarfir. Þær þarfir gætu verið afþreying, slökun, upplýsingaleit eða tækifæri til að eiga 

gagnvirk samskipti við aðra (Billings o.fl., 2015). Þau samskipti sem mögulegt er að eiga í 

gegnum stafrænu miðlanna eru bæði milli neytanda  og einnig milli fyrirtækja og neytanda. 

Með aukinni tækniþróun eru neytendur farnir að nýta sér miðlanna til að lesa um hvernig aðrir 

neytendur hafa upplifað vöru eða þjónustu ákveðinna fyrirtækja (Berndt o.fl., 2013). 

Facebook er vinsælasti samfélagsmiðillinn í heiminum í dag og er fyrsti 

samfélagsmiðillinn sem fer yfir einn milljarð virkra notenda (“Global social networks”, 2016). 

Samkvæmt statista.com var fjöldi mánaðarlegra virkra notenda á fyrsta ársfjórðungi ársins 

2016, 1,65 milljónir og er þá reiknað með að hver notandi hafi skráði sig inn á Facebook á 

síðustu 30 dögum (“Number of monthly active facebook”, 2016). Í íþróttaiðnaði er Facebook 
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notað til þess að veita aðdáendum upplýsingar, kynna næstu viðburði, deila myndum og 

myndböndum af íþróttastjörnunum, af viðburðum eða af því sem er að gerast innan 

sambandsins á þeim tíma (Witkemper o.fl., 2012). 

Twitter er einn af vinsælustu stafrænu miðlum heims (Chaffey, 2016). Notendur 

miðilsins koma skoðunum sínum á framfæri eða segja frá hverju sem er, en aðeins með hundrað 

og fjörtíu stöfum. Sá eiginleiki krefur notendur Twitter til að vera hnitmiðaðir og hefur það 

slegið í gegn. Hver færsla kallast „tíst“ (e. tweet) og þar sem færslunar eru stuttar er fólk líklegra 

til þess að gefa sér tíma til að lesa þær frekar en ef þetta væru löng blogg (Witkemper o.fl., 

2012). Samkvæmt statista.com þá hefur virkum notendum á Twitter í fjölgað frá ársbyrjun 2010 

til ársbyrjunar 2016 úr 30 milljónum upp í 310 milljónir á heimsvísu. Vissulega hefur því verið 

mikið stökk á þessum árum á notkun samfélagsmiðla (“Number of monthly active twitter”, 

2016). Helsta notagildi Twitter er að geta „fylgt“ (e. follow) uppáhalds íþróttastjörnunum sínum 

eða íþróttaliði, til dæmis uppáhalds atvinnumanni í knattspyrnu (Witkemper o.fl, 2012). 

Rannsókn Lee (eins og vísað er til í Judge o.fl., 2013) leiddi í ljós hvað hvetur notendur til þess 

að nota Twitter á meðan íþróttaviðburður eða knattspyrnuleikur stendur yfir og útkoman var að 

þeir vilja eiga samskipti við aðra, byggja sambönd eða deila upplýsingum með því að koma frá 

sér sínu áliti á vandamálum, tilfinningum og persónuleika (Judge o.fl, 2013). 

Snapchat er miðill sem hefur gefið fyrirtækjum betra færi til þess að ná til neytenda 

sinna. Hann gefur notendum þann möguleika að deila myndum og myndböndum í takmarkaðan 

tíma. Myndirnar og myndböndin birtast í 1-10 sekúndur og eru aðgengilegar í allt að 24 

klukkustundir. Notendur nota miðilinn til að deila augnablikum til vina og þeirra sem fylgja 

þeim (Billings o.fl., 2015). Snapchat hefur gert íþróttaunnendum kleift að fylgjast með sínu 

uppáhalds íþróttaliði eða sínum uppáhalds íþróttamanni. Notendur geta fylgst með hvað er að 

frétta, hver íþróttamaðurinn er og hvað hann hefur verið að gera, til dæmis í sínu daglega lífi, 

eða séð  „á bakvið tjöldin“. Með þessu móti hafa íþróttaáhugamenn tækifæri til að komast  nær 

frægum íþróttamönnum og öðlast betri tilfinningu gagnvart þeim svo að upplifunin verður 

mikið meiri (Billings o.fl., 2015; Witkemper o.fl., 2012). Samfélagsmiðlarnir gefa þann 

möguleika að efni sem sent er út er mikið efnismiðaðra vegna þess að það er auðveldara að 

komast í bein samskipti við réttan markhóp (Ryan, 2015, bls. 81). 
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2.4 Tengslamarkaðssetning í íþróttum 

Tengslamarkaðssetning (e. relationship marketing) einblínir á að virkja tengsl og samskipti 

milli fyrirtækja og neytenda sem ætlað er að búa til virði fyrir neytandann, en einnig fyrir 

framleiðendur eða þjónustuaðila (Grönroos, 2004). Meginmarkmið tengslamarkaðssetningar er 

að byggja upp tengsl eða sambönd við neytendur til langs tíma en einnig að skapa samstarf milli 

fyrirtækja og neytenda þar sem báðir aðilar hljóta ávinning (Little og Marandi, 2003, bls. 25-

26; Witkemper o.fl, 2012). Með þessum tengslum er ýtt undir betri vörumerkjavitund og 

tengslin auka traust, auk þess að auka skynjað virði neytandans (Grönroos, 2004). Traust 

neytenda til íþróttavörumerkis leiðir til þess að neytendur skuldbinda sig jafnvel 

tilfinningatengslum við vörumerkið og með því getur íþróttamarkaðsfólk náð meginmarkmiði 

tengslamarkaðssetningar vegna þess neytendur eru tilbúnir að viðhalda langtímasambandi 

(Tsiotsou, 2013). 

Íþróttaáhugamenn eiga það til að tengjast tilfinningalegum böndum við liðið eða 

íþróttamanninn og vilja fylgjast eins náið með og hægt er, ásamt því að finna fyrir gagnvirkni 

með því að eiga samskipti við aðra áhugamenn (Kadlecek, 2010). Aðal áhersla í 

vörumerkjastjórnun íþróttasambanda ætti að vera að byggja upp langtímasamband við 

aðdáendur sína til að auka vörumerkjatryggð. Helsta vandamálið fyrir íþróttamarkaðsfólk er 

hvernig á að mynda og þróa langtímasamband við aðdáendur sína með tilliti til frammistöðu 

liðsins. Ekki er hægt að álykta hvernig frammistaða liðsins verður í framtíðinni. Gangi liði ekki 

nógu vel gætu aðdáendur freistast til að byrja að halda með öðru liði sem gengur betur, en þetta 

á aðallega við um félagslið en ekki landslið (Tsiotsou, 2013).  Til þess að íþróttafélög geti 

myndað góð tengsl við aðdáendur sína eru samfélagsmiðlar á borð við Twitter, Facebook og 

Snapchat heppilegar leiðir til að mynda samband sem fyrir aðeins tíu árum hefði líklega ekki 

verið mögulegt að þróa (Billings o.fl., 2015; Witkemper o.fl., 2012). 

Íþróttafélög ættu þess vegna að nýta stafrænu miðlanna til þess að deila meiri 

upplýsingum og fréttum um félagið og leikmenn þeirra. Deila meiru efni til aðdáendanna í  þeim 

tilgangi að uppfylla upplýsingarþarfir þeirra og mögulega til þess að mynda sterkari tengsl til 

þess að gera upplifun aðdáendanna betri (Witkemper o.fl., 2012). Íþróttafélög geta notað 

samfélagsmiðlana til að deila fréttum, myndum og myndböndum og auglýsa næstkomandi 

viðburði, ásamt að tilkynna mikilvægar upplýsingar á mun skilvirkari hátt (Witkemper o.fl., 

2012; Ryan, 2015, bls. 5). 
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3. Umhverfi íslensku knattspyrnulandsliðanna 

3.1. Knattspyrnusamband Íslands 

3.1.1. Starfsemi KSÍ  

Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) var stofnað 26. mars 1947 og er, samkvæmt lögum KSÍ, 

samband héraðssambanda og íþróttabandalaga þeirra félaga innan ÍSÍ, sem stunda knattspyrnu 

(“Lög KSÍ”, e.d.). ÍSÍ tekur saman tölur um skráða knattspyrnuiðkendur á Íslandi og eru þeir í 

dag í kringum 20.000 talsins. KSÍ sér einnig um rekstur  íslensku landsliðanna í knattspyrnu og 

heimavallar liðanna, Laugardalsvöll. Innan KSÍ starfa einstaklingar í mismunandi nefndum sem 

hannaðar hafa verið í kringum starf félagsins. Nefndirnar eru meðal annars framkvæmdastjórn, 

rekstrarstjórn Laugardalsvallar, landsliðsnefnd karla, landsliðsnefnd kvenna sem og 

landsliðsnefndir fyrir yngri landslið. Auk þessara nefnda eru  ýmsar fleiri nefndir sem lúta að 

skipulagi í kringum félagslið og aðrar deildir en landslið.  

KSÍ fékk aðild að FIFA (e. International Federation of Association Football) árið 1947. 

FIFA eru alþjóðleg knattspyrnusamtök sem standa meðal annars fyrir heimsmeistara mótum í 

knattspyrnu (e. FIFA world cup). Það var svo árið 1954 sem KSÍ varð aðildarfélag UEFA (the 

Union of European Football Associations) sem er svipað félag og FIFA, nema UEFA heldur 

utan um evrópska knattspyrnuiðkendur. KSÍ þarf að fylgja gildum og reglum bæði FIFA og 

UEFA í öllu sínu starfi. Meðal gilda sem þessi félög hafa eru hin 11 góðu gildi UEFA. Ástæða 

þess að gildi þessi eru 11 er sú að í knattspyrnuliði eru 11 leikmenn og þeir mynda eina heild, 

eitt lið. Þessi gildi snúa meðal annars að virðingu, verndun æskunnar og menntunar, samstöðu, 

góðum stjórnunarháttum og sjálfsstjórn, uppbyggingu og fyrst og fremst knattspyrnu. (tekið af 

vefsíðu KSÍ) 

3.1.2 Samstarfsaðilar KSÍ 

Á vefsíðu KSÍ segir: ,,KSÍ tengir slagorðið alltaf í boltanum við starfsemi sína og hefur 

gjörbreytt samstarfssamningum við íslensk fyrirtæki. Samningarnir eru færri en áður og 

samstarfið er útvíkkað, eflt og gert enn víðtækara“ (“Samstarfsaðilar”, e.d.). KSÍ vinnur með 

nokkrum samstarfs fyrirtækjum, en einnig er félagið með þjónustusamninga við önnur 

fyrirtæki.  
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Mynd 2. Samstarfsaðilar KSÍ 

Á mynd 2  má sjá þau fyrirtæki sem eru samstarfsaðilar KSÍ. Þessi félög eru öll birt sem slík á 

heimasíðu KSÍ en einnig má sjá staðfestingu á heimasíðum fyrirtækjanna um samstarf þeirra 

og stuðning við knattspyrnulandslið Íslands. Þessi fyrirtæki eru einnig þau einu sem hafa rétt 

til þess að nota vörumerki KSÍ eða landsliðanna í auglýsingaskyni. Samstarf þessara fyrirtækja 

og KSÍ er dæmi um tengslamarkaðssetningu sem KSÍ notast við í tengslum við landsliðin.  

 

Mynd 3. Fyrirtæki með þjónustusamninga við KSÍ 

Mynd 3 sýnir þau fyrirtæki sem KSÍ er með þjónustusamninga við. Samningarnir eru 

mismunandi og snúa að ýmsu sem viðkemur rekstri og umgjörð um landsliðin. Nýlega 
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endurnýjaði KSÍ meðal annars samning sinn við Errea sem nær yfir allan búnað og búninga á 

öll knattspyrnulandslið Íslands KSÍ (“KSÍ endurnýjar samning við Errea”, 2008). 

KSÍ er einnig með þjónustusamning við auglýsingastofuna PIPAR/TBWA. 

Samningurinn var gerður í árslok 2015 og beinist að því að vernda vörumerki KSÍ. 

PIPAR/TBWA á að sjá um vörumerkjavöktun fyrir KSÍ fram yfir EM 2016. Í 

vörumerkjavöktuninni felst að vörumerki KSÍ séu ekki misnotuð af aðilum öðrum en 

samstarfsaðilum KSÍ. Þetta er gert til þess að vernda vörumerki KSÍ og ímynd 

knattspyrnusambandsins og íslenskrar knattspyrnu (“Samstarfssamningur KSÍ og 

PIPAR/TBWA”, 2015). 

3.2 Knattspyrnulandsliðin 

3.2.1. Karlalandsliðið 

Fyrsti leikur íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu var leikinn á móti frændum okkar  Dönum 

á Melavellinum í Reykjavík í júlí árið 1946 (Sigmundur Ó. Steinarsson, 2014, bls. 36). Árin 

eftir stofnun var gengi liðsins upp og ofan. Liðið komst ekki inn á stórmót og átti oft og tíðum 

mjög erfitt uppdráttar. Til að mynda vann liðið í fyrsta skipti lið í undankeppni stórmóts árið 

1977, sem á þeim tíma þóttu mjög stór tíðindi fyrir liðið (Sigmundur Ó. Steinarsson, 2014, bls. 

254). Það var rúmum áratug síðar eða árið 1989 sem karlalandslið Íslands í knattspyrnu átti 

góða möguleika á að komast á heimsmeistaramót í fyrsta sinn en það heppnaðist þó ekki 

(Sigmundur Ó. Steinarsson, 2014, bls. 351).  

Árangur liðsins tók stakkaskiptum þegar hópur ungra drengja steig upp úr U21 

landsliðinu, þeir hafa oft verið kallaðir U21 kynslóðin sem kom upp í A-landslið. Þetta átti sér 

stað á árunum 2011 og 2012. Það var fyrsta liðið sem komst á stórmót landsliða undir 21 árs, 

en það var Evrópumeistaramót undir 21 árs í Danmörku 2011. Það var um haust sama ár sem 

Lars Lagerbäck, annar af núverandi þjálfurum, tók við liðinu en Heimir Hallgrímsson var á 

sama tíma ráðinn sem aðstoðarþjálfari liðsins (Björn Bragi Arnarson, 2015, bls. 32). Forkeppni 

heimsmeistara mótsins 2014, HM 2014, varð keppni sem flestir Íslendingar munu lengi hafa í 

minnum. Ísland komst uppúr sínum riðli í undankeppni mótsins og þannig í umspil þar sem 

leikið var á móti Króötum. Það var í seinni leiknum gegn Króötum sem vonir þjóðarinnar um 

sæti á fyrsta stórmótinu urðu úti, þar sem liðið tapaði leiknum á Laugardalsvelli og missti sætið 

á HM 2014 í hendur Króata (Björn Bragi Arnarson, 2015, bls. 5-8). 

Næsta undankeppni, keppni um sæti á  Evrópumeistaramóti 2016, EM 2016, gekk 

vonum framar og var stuðningur við liðið betri en nokkru sinni fyrr. Það var í þeirri 
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undankeppni sem liðið steig fram úr björtustu vonum áhorfenda og tryggði sér sæti á stórmóti 

í fyrsta skipti í sögu karlalandsliðsins, Evrópumeistaramótinu í Frakklandi 2016. Í 

undankeppninni endaði liðið í öðru sæti A-riðils, tveimur stigum á eftir liði Tékklands sem 

vermdi topp sæti riðilsins. Liðið sigraði í þessari undankeppni brons verðlaunahafa af 

heimsmeistaramótinu í Brasilíu 2014, Hollendinga. Hollendingar voru ekki eina þjóðin sem 

liðið sigraði í þessari keppni en þeir lögðu einnig Kasakstan, Lettland, Tyrkland og Tékkland 

af velli, sem skilaði fyrr nefndum árangri (Björn Bragi Arnarson, 2015, bls. 12-67). 

3.2.2. Kvennalandsliðið  

Saga kvennalandsliðsins er töluvert styttri en karlalandsliðsins og hefst ekki fyrr en tæpum 40 

árum eftir að karlalandsliðið lék sinn fyrsta landsleik. Árið 1981 var sett á fót íslenskt 

kvennalandslið í knattspyrnu og það sama ár lék liðið sinn fyrsta leik á móti skoska landsliðinu. 

Liðið var svo lagt niður sex árum síðar, árið 1987 og endurvakið á ný 1993. Það var svo árið 

1994 sem liðið var hársbreidd frá því að tryggja sér sæti í úrslitakeppni heimsmeistaramótsins 

í fyrsta skipti. 

Árið 2008 urðu 10 leikmenn úr landsliðshópi kvenna atvinnumenn í knattspyrnu og 

þetta sama ár tókst liðinu að komast á lokakeppni stórmóts í fyrsta skipti í sögunni. Stelpurnar 

urðu þar með fyrsta A-landslið Íslands í knattspyrnu til að komast á lokakeppni stórmóts. Þetta 

fyrsta stórmót liðsins var Evrópumeistaramótið 2009 sem fram fór í Finnlandi. Stelpurnar unnu 

lið Írlands á Laugardalsvelli 3-0 og var það leikurinn sem markaði upphafið að EM draumi 

íslenska kvennalandsliðsins í knattspyrnu (“Ísland á EM 2009”, 2008). Stelpurnar töpuðu öllum 

þremur leikjum sínum á mótinu og komust þar með ekki upp úr sínum riðli (“Naumt tap gegn 

heims- og Evrópumeisturum”, 2009). 

Þjálfari liðsins er Freyr Alexandersson og tók hann við þjálfun liðsins í ágúst 2013 og 

gildir samningur hans út árið 2016 (“Nýr tveggja ára samningur”, 2014). Þegar þetta er skrifað 

á íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu ennþá góða möguleika á að komast inn á sitt annað 

Evrópumeistaramót, EM 2017 sem fram fer í Hollandi.  Liðið situr í öðrusæti síns riðils og 

hefur spilað fjóra leiki af átta sem liðið spilar alls í riðlinum. Liðið hefur unnið alla sína leiki til 

þessa og hefur enn ekki fengið á sig mark (“Staða - úrslit”, 2016). 
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4. Aðferð 

Til þess að rannsaka markaðssetningu á íslensku knattspyrnu landsliðunum og 

fjölmiðlaumfjöllun í kringum karla- og kvennalandsliðin á síðustu árum var notast við 

eftirfarandi gögn: fyrirliggjandi töluleg gögn yfir aðsókn á landsleiki, bæði karla- og 

kvennalandsliða, á Laugardalsvelli frá 2010-2015, tölur yfir lestur greina um landsliðin og tölur 

yfir fjölda birtra greina um karlalandsliðið á knattspyrnumiðlinum 433.is. Einnig var notast við 

áhorfstölur íþróttaviðburða frá ríkissjónvarpinu. Að auki voru tekin eigindleg viðtöl við 

fjölmiðlamenn og markaðsfræðinga. Viðmælendur voru spurðir út í ýmsa hluti tengda 

landsliðunum, meðal annars hvort þeir teldu áhuga á landsliðunum hafa aukist með bættum 

árangri, hvort markaðssetning liðanna hafi á einhvern hátt breyst og hvað þeir teldu að mætti 

betur fara í þeim málum. Einnig voru þeir spurðir út í fjölmiðlaumfjöllun á landsliðunum og 

þróun hennar á árunum 2010-2015.   

4.1. Fyrirliggjandi gögn 

Fyrirliggjandi gögn sem notuð voru við rannsóknina voru tölulegar heimildir um aðsókn á 

heimaleiki landsliðanna frá árunum 2010-2015 og töluleg gögn um lestur á greinum 

vefmiðlanna fótbolti.net og 433.is. Einnig var notast við áhorfstölur á íþróttaviðburðum frá 

ríkissjónvarpinu. Gögnin fengust send frá þeim viðmælendum sem áttu til töluleg gögn sem 

gætu komið að gagni við úrvinnslu rannsóknarinnar. KSÍ útvegaði aðsóknartölur á 

Laugardalsvöll á bæði karla- og kvennaleiki, hvort sem um var að ræða vináttulandsleiki eða 

leiki í undankeppnum stórmóta. Frá 433.is fengu rannsakendur tölfræði um lestur og birtingar 

greina af karlalandsliðinu, núna og 2012, ekkert haldbært var til hjá þeim um kvennalandsliðið 

þar sem lítil breyting hefur átt sér stað í lestri og birtingum á þessu tímabili. Frá fótbolti.net 

fékkst yfirlit yfir tvær nýlegar greinar, ein um karlalandsliðið og önnur um kvennalandsliðið og 

fjölda lesenda hvorrar greinar fyrir sig. Ríkissjónvarpið útvegaði svo skjal með áhorfstölum á 

vinsælustu íþróttaviðburði, sem sýndir hafa verið í sjónvarpi, á árunum 2008-2016.  Leitað var 

eftir að fá tölulegar heimildir frá öllum helstu fjölmiðlum sem fjalla um íþróttir, en þær tölur 

voru ekki til hjá öðrum miðlum en þeim sem áður voru nefndir.  

Til þess að greina gögnin var notast við útreikninga í Excel og sett upp gröf og töflur til 

þess að geta betur skoðað gögnin myndrænt. Karla- og kvennalandsliðin voru alltaf skoðuð í 

sitt hvoru lagi þegar töluleg, fyrirliggjandi gögn voru greind og í flestum tilfellum borin saman 

við hvort annað. Hafa verður þó í huga að liðin eru á margan hátt ólík og hafa náð 

framúrskarandi árangri á mismunandi tímum, sem er megin ástæða þess að liðin eru skoðuð í 
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sitt hvoru lagi. Einnig telja rannsakendur að áhugi fyrir liðunum sé ekki sá sami og því ekki 

hægt að setja liðin undir sama hatt. 

4.2. Viðtöl 

Tekin voru eigindleg viðtöl við sérfræðinga á sviði knattspyrnu, markaðsfræði og 

fjölmiðlafræði. Viðmælendur voru alls átta talsins og allt karlar. Það er hrein tilviljun að allir 

viðmælendur eru karlkyns. Sendar voru beiðnir um viðtöl í formi tölvupósts á helstu vefmiðla 

sem fjalla um íþróttir og báðu rannsakendur um að fá samband við einstakling innan hvers 

fyrirtækis sem þekkti vel til íslensku knattspyrnulandsliðanna, fjölmiðlaumræðunnar í kringum 

liðin og markaðssetningu þeirra. Í einu tilfelli var tölvupóstur sendur beint á konu en hún vísaði 

honum áfram á karlmann innan fyrirtækisins.  

Viðmælendum má skipta í hóp fjölmiðlamanna annars vegar og hóp markaðsfræðinga 

hins vegar. Í hópi fjölmiðlamanna voru eftirtaldir: Björn Bragi Arnarson, fjölmiðlamaður og 

rithöfundur bókarinnar Áfram Ísland, Hilmar Björnsson, deildarstjóri íþróttadeildar RÚV, 

Hjörvar Hafliðason, fjölmiðlamaður hjá 365, Hörður Snævar Jónsson, ritstjóri 433 og Mate 

Dalmay, markaðsstjóri fótbolti.net. Þessir fjölmiðlamenn voru ýmist valdir vegna eiginleika 

sinna eða rannsakendum gefið samband við þá þegar fyrstu tölvupóstar voru sendir út. Björn 

Bragi Arnarson var valinn vegna samstarfs hans við landsliðsmenn við skrif á bókinni Áfram 

Ísland. Hjörvar Hafliðason varð að sama skapi fyrir vali rannsakenda vegna sérþekkingar hans 

á íslenskri knattspyrnu. Aðrir viðmælendur í hópi fjölmiðlamanna var rannsakendum gefið 

samband við þegar haft var samband við umrædd fyrirtæki. 

Í hópi markaðsfræðinga voru Darri Johansen, markaðsráðgjafi hjá PIPAR/TBWA, 

Ómar Smárason, Leyfis- og markaðsstjóri KSÍ og Stefán Gunnarsson, framkvæmdarstjóri 

VERT markaðsstofu. Þessir markaðsfræðingar voru valdir vegna eiginleika sem þeir hafa og 

tengjast umfjöllunarefni ritgerðarinnar. Stefán Gunnarsson er með MBA nám frá háskólanum í 

Liverpool í fótbolta markaðssetningu, Darri sér um vörumerkjavöktun landsliðanna fyrir KSÍ 

og Ómar sér um markaðsmál KSÍ og er einnig fjölmiðlafulltrúi landsliðanna.  

Eftir að viðmælendur höfðu samþykkt þátttöku í verkefninu var fundinn tími þar sem 

hver og einn viðmælandi hitti rannsakendur, sem tóku við hann viðtal. Viðtölin voru tekin upp 

á tölvu, með leyfi viðmælanda, og skrifuð upp eftir á. Meðal spurninga sem viðmælendur voru 

spurðir voru eftirfarandi: 
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 Hefur þú tekið eftir aukinni umfjöllun um knattspyrnulandslið Íslands í fjölmiðlum  á 

síðustu sex árum? 

 Telur þú að áhugi á landsliðunum hafi breyst á þessum sama tíma? 

 Finnst þér markaðssetning KSÍ á landsliðunum hafa þróast í samræmi við tækniþróun 

síðustu ára (þá með tilkomu nýrra samfélagsmiðla og þess háttar)? 

 Finnst þér munur á því hvernig karla- og kvennalandslið koma fram í fjölmiðlum 

o Er meira/minna fjallað um annað liðið heldur en hitt, ef svo er hvers vegna telur 

þú að svo sé? 

 Hversu mikilvæga telur þú markaðssetningu á knattspyrnulandsliðunum vera? 

Spurningalista má sjá í heild sinni í viðauka A og B.  

 

Þegar búið var að taka viðtölin og skrifa þau upp voru þau lesin og dregin upp þemu úr 

viðtölunum. Þegar búið var að draga þemun upp voru viðtölin öll lesin aftur með tilliti til hvers 

þema fyrir sig og dregnir út þættir sem áttu við hvert þema. Þegar þessu var lokið var lesið enn 

einu sinni yfir viðtölin til þess að sjá hvort einhverjir aðrir þættir sem vert væri að nefna hefðu 

komið fram í viðtölunum. Í lokin var þemunum skipt upp í kafla og beinar tilvísanir úr 

viðtölunum valdar eftir því hvað best átti við hverju sinni.  
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5. Niðurstöður 

5.1. Niðurstöður úr fyrirliggjandi gögnum 

Við greiningu fyrirliggjandi gagna mátti kortleggja staðreyndir um áhuga almennings á 

landsliðunum og þróun hans yfir tímabilið sem skoðað var, frá árinu 2010 til og með 2016. 

Liðin voru skoðuð í sitthvoru lagi í þeim tilgangi að geta borið saman áhuga á kvenna og 

karlalandsliði og sjá hvort sá munur hafi eitthvað að gera með breytta fjölmiðlaumfjöllun og 

muninn á umfjöllun á karla- og kvennalandsliðum.  

5.1.1. Aðsóknartölur á Laugardalsvöll 

Tölur um aðsókn á heimaleiki knattspyrnulandsliðanna voru fengnar frá KSÍ. Tölurnar spanna 

alla leiki spilaða á árunum 2010 til og með 2015. Í gögnunum var að finna tölur yfir aðsókn á 

leiki karla- og kvennalandsliða, bæði vináttulandsleiki og leiki í undankeppnum fyrir stórmót.  

 

 

Mynd 4. Meðal aðsókn á landsleiki á Laugardalsvelli 2010-2015. 

Mynd 4 sýnir hvernig meðal aðsókn á leiki karla- og kvennalandsliða Íslands í knattspyrnu 

hefur þróast á árunum 2010-2015. Hér eru með taldir allir leikir liðanna vináttulandsleikir og 

landsleikir í undankeppnum stórmóta. Vináttulandsleikir eru leikir sem liðin spila til þess að 
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æfa sig fyrir komandi stórmót og stilla liðin af. Þeir leikir hafa því engin áhrif á það hvar liðin 

standa í ákveðnum keppnum eins og leikir í undankeppnum stórmóta. Leikir sem landsliðin 

leika í undankeppnum stórmóta eru leikir sem segja til um hvaða lið komast inn á stórmótin 

sjálf.  

Myndin sýnir að ákveðin stígandi aukning hefur verið í aðsókn á leiki karlalandsliðsins 

á þessum árum sem um ræðir. Árið 2010 er meðal aðsókn á leiki liðsins 5.447 áhorfendur. 

Aðsóknin færist svo í aukana næstu ár og árið 2015 er meðal aðsókn orðin 9.797 áhorfendur á 

leik. Hið sama verður ekki sagt um þróun aðsóknar á leiki kvennalandsliðsins. Aðsóknin á leiki 

hjá kvennalandsliðinu virðist á fyrstu 3 árunum fara stig vaxandi. Árið 2010 er meðal aðsókn á 

leik hjá liðinu 2.257 áhorfendur og eykst aðsókn alveg fram til ársins 2012. En eins og sjá má 

á myndinni verður samdráttur í aðsókn árið 2013 og heldur áfram að draga úr aðsókn út árið 

2015. Hlutfallslegur munur á milli meðal aðsóknar á leiki karlalandsliðsins annarsvegar og 

kvennalandsliðsins hins vegar hefur á sama tíma aukist til muna. Eins og tafla 1 sýnir voru fleiri 

sem mættu að meðaltali á karlalandsleiki bæði árin en þó var hlutfallslegur munur á milli 

liðanna meiri árið 2015 en árið 2010. Þetta á við þegar vináttulandsleikir eru með í 

útreikningum. 

 

Tafla 1.  

Hlutfallslegur munur á meðal aðsókn á landsleiki 2010 og 2015. 

 2010 2015 

Kvennalandslið 2.257 1.260 

Karlalandslið 5.447 9.767 

Hlutfallslegur munur 41,41% 77,15% 

 

Rannsakendum þótti þó mikilvægt að skoða fleiri tímabil þarna á milli. Árið 2012 nær aðsókn 

á kvennalandsleiki hámarki og því mikilvægt að skoða hver hlutfallslegur munur er á meðal 

aðsókn á leiki karla- og kvennalandsliðanna á þeim tíma. Í töflu 2 má sjá hlutfallslegan mun 

liðanna árið 2010 annars vegar og 2012 hins vegar. Hér má sjá að munurinn á liðunum er 

hlutfallslega minni árið 2012 en 2010, eða rúmlega 4% minni munur.  

 



 
 

21 

Tafla 2.  

Hlutfallslegur munur á meðal aðsókn 2010 og 2012. 

 2010 2012 

Kvennalandslið 2.257 3.657 

Karlalandslið 5.447 7.992 

Hlutfallslegur munur 41,41% 37,21% 

 

Á sama tíma og þessi munur minnkar eykst aðsókn hjá báðum liðum en miðað við töflu 2 er 

líklegt að hlutfallsleg aukning á meðal aðsókn á leiki kvennalandsliðsins sé meiri en á leiki 

karlalandsliðsins. Hlutfallslega aukningu á leiki beggja liða má sjá í töflu 3, en þar sést að  

aukning aðsóknar á leiki kvennlandliðsins er tæplega 5% meiri en á leiki karlaliðsins.   

 

Tafla 3.  

Hlutfallsleg breyting á meðal aðsókn 2010-2012. 

 2010 2012 Hlutfallsleg breyting 

Kvennalandslið 2.257 3.657 23,67% 

Karlalandslið 5.447 7.992 18,94% 

 

Sambærileg tafla var sett upp fyrir allt tímabilið, 2010-2015, þar sem hlutfallsleg breyting á 

meðal aðsókn á leiki landsliðanna er skoðuð. Tafla 4 sýnir það að séu vináttulandsleikir teknir 

með dregst meðal aðsókn á leiki kvennalandsliðsins saman, á meðan aðsókn á leiki 

karlalandsliðsins eykst hlutfallslega frá 2010-2015. Á þessu tímabili hefur meðal aðsókn á leiki 

kvennalandsliðsins dregist saman um tæp 30% á meðan aðsókn á leiki karlalandsliðsins hefur 

aukist um tæp 30%.  
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Tafla 4.  

Hlutfallsleg breyting á meðal aðsókn 2010-2015. 

 2010 2015 Hlutfallsleg breyting 

Kvennalandslið 2.257 1.260 -28,35% 

Karlalandslið 5.447 9.767 28,39% 

 

Rannsakendum þykir áhugavert að skoða hvort aðsóknartölur muni að einhverju leyti 

breytast þegar vináttulandsleikir eru teknir út. Rannsakendur telja vináttulandsleiki vera 

ákveðna skekkju þar sem að hluti skemmtanagildis íþróttarinnar er tekinn út úr jöfnunni. Úrslit 

þeirra leikja skipta ekki máli fyrir stöðu landsliðanna á mótum eða í öðrum keppnum. 

Vináttulandsleikir hafa verið nokkuð vel sóttir miðað við gögn KSÍ, en ekkert í líkingu við leiki 

í undankeppnum stórmóta. Einnig eru einungis vináttulandsleikir skráðir á hluta af árunum og 

því erfitt að miða það við árin þar sem ekki engir vináttulandsleikir eru skráðir.  

 

 

Mynd 5. Þróun meðal aðsóknar á landsleiki 2010-2015, án vináttulandsleikja. 
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Mynd 5 sýnir meðal áhorfendafjölda á leikjum karla- og kvennalandsliða í undankeppnum 

stórmóta árin 2010-2015. Á myndinni má sjá að mun fleiri áhorfendur eru á leikjum 

karlalandsliðsins heldur en kvennalandsliðsins. Einnig er áhugavert að sjá sveiflur í 

aðsóknarfjölda hjá báðum liðum. Árið 2011 er einhvers konar lægð hjá körlunum þar sem meðal 

aðsókn á leik hjá liðinu er einungis 6.448 manns. Árið 2012 fer aðsókn svo aftur rísandi og árið 

2015 er toppnum náð, þar sem meðal aðsókn er 9.769 einstaklingar, en þess má geta að sú tala 

er jöfn sætafjölda á Laugardalsvelli.  

Hjá kvennalandsliðinu má sjá töluvert meiri sveiflur í aðsóknartölum á tímabilinu sem 

myndir sýnir. Meðal aðsóknin fer rísandi frá 2010-2012, þar sem aðsóknarfjöldi nær hámarki, 

en síðan fer að draga úr aðsókn á leiki liðsins. Það dregur úr aðsókn allt fram til ársins 2014, en 

þar er minnsta aðsókn á leik kvennalandsliðsins á þessu tímabili, 2010-2015. Aðsóknin eykst 

svo aftur árið 2015. Mesta meðal aðsókn á leik kvennalandsliðsins í undankeppni stórmóta á 

umræddu tímabili eru því 3.547 áhorfendur. Ef mynd 5 er borin saman við mynd 4 má sjá að 

mikill munur er á meðal aðsókn á leiki kvennlandsliðsins árið 2015. Það má rekja til þess að 

árið 2015 fór fram vináttulandsleikur kvenna þar sem einungis 767 áhorfendur voru á leiknum. 

Þessi eini vináttulandsleikur hefur mikil áhrif á meðal aðsókn árið 2014 eins og sést á  mynd 4.  

Hlutfallslegur munur á milli aðsóknar á leiki liðanna tveggja hefur dregist saman um 

tæplega 3% eins og sjá má í töflu 5. Hér er einnig áhugavert að skoða hvað átti sér stað frá 

2010-2012, þar sem að aðsókn á leiki kvennalandsliðsins náði hámarki árið 2012, eins og sjá 

má á mynd 5. 

 

Tafla 5.  

Hlutfallslegur munur á meðal aðsókn 2010 og 2015, án vináttulandsleikja. 

 2010 2015 

Kvennalandslið 2.257 3.013 

Karlalandslið 7.946 9.767 

Hlutfallslegur munur 55,76% 52,85% 

 

Þegar hlutfallslegur munur á meðal aðsókn leikja landsliðanna er skoðaður frá 2010-2012 

koma ekki sömu niðurstöður og þegar árin 2010-2015 eru skoðuð.  Sjá má á töflu 6 að 

hlutfallslegur munur á milli liðanna er mun minni árið 2012 heldur en 2010, einnig er 

breytingin á milli 2010 og 2012 mun meiri en á milli 2010 og 2015.  
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Tafla 6.  

Hlutfallslegur munur á meðal aðsókn 2010 og 2012, án vináttulandsleikja. 

 2010 2012 

Kvennalandslið 2.257 3.657 

Karlalandslið 7.946 8.369 

Hlutfallslegur munur 58,18% 39,18% 

 

Áhugavert þótti einnig að skoða hver hlutfallsleg aukning aðsóknar var á leiki hvors 

landsliðs fyrir sig. Tafla 7 sýnir hlutfallslega aðsóknaraukningu á landsleiki karla- og 

kvennalandsliða í undankeppnum stórmóta sem fram fóru á Laugardalsvelli á árunum 2010-

2015. Þar má sjá að þrátt fyrir að mun færri mæti á kvennalandsleiki heldur en karlalandsleiki 

þá hefur aðsóknaraukning orðið hlutfallslega meiri á leiki kvennalandsliðins. Þetta 

endurspeglast í töflu 5 þar sem kemur fram að hlutfallslegur munur á aðsókn á leiki hjá karla- 

og kvennalandsliðum hefur dregist saman. Hér vilja rannsakendur einnig gera það sama og gert 

var við gögnin þegar vináttulandsleikir voru með í reikningnum, skoða hlutfallslega aukningu 

frá 2010-2012 vegna þess að það er árið 2012 sem aðsókn á leiki kvennalandsliðsins nær 

hámarki. 

 

Tafla 7.  

Hlutfallsleg breyting á meðal aðsókn frá 2010-2015, án vináttulandsleikja. 

 2010 2015 Hlutfallsleg aukning 

Kvennalandslið 2.257 3.013 14,35% 

Karlalandslið 7.946 9.767 10,28% 

 

Tafla 8 sýnir hlutfallslega aukningu, eða breytingu, á meðal aðsókn á leiki landsliðanna frá 

árunum 2010-2012. Á töflunni má sjá að aukning hefur verið hjá báðum liðum, en mun meiri 

hjá kvennalandsliðinu en karlalandsliðinu. Það eru samt sem áður eru fleiri að mæta á leiki hjá 

karlalandsliðinu.  
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Tafla 8.  

Hlutfallsleg breyting á meðal aðsókn 2010-2012, án vináttulandsleikja. 

 2010 2012 Hlutfallsleg aukning 

Kvennalandslið 2.257 3.657 23,67% 

Karlalandslið 7.946 8.369 2,59% 

 

Rannsakendur ákváðu að athuga einnig á hversu stóran hluta leikja í undankeppnum 

landsliðanna var uppselt á árunum 2010-2015. Þetta er skoðað með hlutfalli uppseldra leikja af 

heildarleikjum spiluðum í undankeppni karla- og kvennalandsliða á heimavelli.  

 

Mynd 6. Hlutfall uppseldra leikja á tímabilinu 2010-2015. 

Eins og mynd 6 sýnir glögglega hefur ekki ennþá selst upp á leik kvennalandsliðsins en annað 

er hægt að segja um karlalandsliðið. Árið 2010 var selt upp á 25% leikja liðsins, en það var einn 

af fjórum leikjum spiluðum í undankeppni stórmóts þetta árið. Leikurinn var á móti Portúgal. 

Árin 2011 og 2012 tókst svo ekki að selja upp á leiki, en árið 2013 var uppselt á þrjá af fjórum 

leikjum sem karlalandsliðið spilaði á Laugardalsvelli í undankeppni stórmóts það. Það var svo 

í fyrsta sinn árið 2015 sem uppselt var á alla leiki liðsins eða þrjá leiki af þremur. 
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5.1.2. Töluleg gögn yfir lestur og birtingar á greinum um landsliðin 

Töluleg gögn um lestur og birtingar frétta um íslensku knattspyrnu landsliðin bárust frá 

fótbolti.net og 433.is. Gögnin frá fótbolti.net gefa ágæta mynd af þeim mun sem er á lestri 

greina um karlalandsliðið annars vegar og kvennalandsliðið hins vegar. 

 

 

Mynd 7. Fjöldi lesenda á greinum birtum á fótbolti.net í apríl 2016. 

Á mynd 7 má sjá þann fjölda einstaklinga sem lásu tvær greinar sem birtust á fótbolti.net í apríl 

2016, önnur greinanna fjallaði um  karlalandsliðið en hin um  kvennalandsliðið. Greinin sem 

fjallaði um kvennalandsliðið bar titilinn ,,Landsliðshópur kvenna - Sif Atla með á ný” og birtist 

1. apríl 2016. Fréttin fjallaði um að landsliðsþjálfari kvenna, Freyr Alexandersson, hefði 

tilkynnt landsliðshópinn sem mæta á Hvíta-Rússlandi í leik í undankeppni EM þann 12. júní 

2016. Einnig kom fram í fréttinni að Sif Atladóttir kæmi inn í liðið á nýjan leik eftir fjarveru 

síðan 2014, vegna barnsburðar. Fréttin þykir því nokkuð mikilvæg hvað varðar 

kvennalandsliðið og framgöngu þess.  

Grein sem tengdist karlalandsliðinu birtist 5. apríl 2016 og bar fyrirsögnina ,,Lägerback 

fær nýtt gras í Annecy”. Greinin fjallar um það að nýtt gras verði sett á æfingarsvæði íslenska 

karlalandsliðsins í Frakklandi, en þar mun liðið æfa á meðan á EM 2016 stendur í sumar. Fréttin 

er því ekki á nokkurn hátt jafn mikilvæg fyrir framgöngu liðsins eins og greinin sem birtist um 
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kvennalandsliðið, þar sem mikilvægar upplýsingar um liðið og leikmenn eru birtar. Samt sem 

áður eru 1.650 fleiri lesendur á greinina um karlalandsliðið. 

Tölfræði sem fékkst frá 433.is er erfitt að setja upp myndrænt en þó gefa þær 

upplýsingar ágæta sýn á það sem gerst hefur hvað varðar áhuga á karlalandsliði Íslands í 

knattspyrnu á síðustu árum. Í viku fyrir hvern landsleik karlalandsliðsins birtast að meðaltali 70 

greinar á vefsíðu 433.is, á sjö daga tímabili. Þessar greinar eru viðtöl við leikmenn, möguleg 

byrjunarlið og allar þær upplýsingar sem mögulega geta komið fram fyrir leik. Eftir leik birtast 

svo aðrar 18-20 greinar á vefsíðunni. Greinarnar sem birtast eftir leik fjalla um allt það sem 

gerðist í leiknum, viðtöl við leikmenn eftir leik á myndböndum, einkunnagjafir og myndasyrpur 

úr leikjunum. Lestur á þessu efni hefur aukist um allt að 50% frá því í kringum 2012. Hjá 433.is 

fundust engin gögn um sambærileg málefni sem varðar kvennalandsliðið, ekki eru jafn margar 

greinar að birtast og lestur hefur ekki aukist í líkingu við það sem gerst hefur í umfjöllun á 

karlalandsliðinu.  

5.1.3. Áhorfstölur RÚV 

Ríkissjónvarpið hefur á síðustu árum átt sýningarrétt á leikjum bæði karla- og kvennalandsliða. 

Rannsakendur fengu sendan lista frá RÚV sem var yfirlit yfir þá íþróttaviðburði sem hafa fengið 

mest áhorf á árunum 2008-2015. Listinn innihélt 43 íþróttaviðburði á dagskrá RÚV og mátti 

þar finna nokkra knattspyrnulandsleiki. Það voru þó einungis níu af þeim 43 íþróttaviðburðum, 

sem fengu mest áhorf á þessu tímabili, sem voru knattspyrnuleikir og allir voru leikirnir leiknir 

af karlalandsliði Íslands í knattspyrnu. Leikir karlalandsliðsins voru leikir sem leiknir voru í 

undankeppni HM 2014 annars vegar og undankeppni EM 2016 hins vegar. Leikirnir sem leiknir 

voru í undankeppni HM 2014 voru spilaðir árið 2013 á meðan leikirnir sem leiknir voru í 

undankeppni EM 2016 fóru fram á árunum 2014 og 2015. RÚV sendi einnig meðal áhorfstölur 

á leiki kvennalandsliðsins í knattspyrnu í leikjum þeirra á lokakeppni EM 2009.  
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Mynd 8. Áhorf á leiki karlalandsliðsins í undankeppni HM 2014. 

Á mynd 8 má sjá áhorf á leiki karlalandsliðsins í undankeppni HM 2014 og birtast leikirnir í 

tímaröð á myndinni frá þeim fyrsta til þess síðasta. Það var í fyrsta sinn sem liðið var hársbreidd 

frá því að komast á lokakeppni stórmóts. Leikurinn Noregur - Ísland var leikurinn þar sem 

Ísland fékk rétt til að leika gegn Króatíu um sæti á mótinu. Báðir leikirnir gegn Króatíu 

töpuðust, en átti íslenska liðið þó ennþá möguleika á sæti á HM 2014 í seinni leiknum, Króatía 

- Ísland. Áhugavert er að sjá á myndinni hvernig áhorfið eykst á hvern leik í undankeppninni.  

 

Mynd 9. Áhof á leiki karlaliðsins í undankeppni EM 2016. 

Á mynd 9 má sjá áhorfstölur á leiki karlalandsliðsins í knattspyrnu í undankeppni EM 2016 og 

birtast leikirnir í tímaröð. Undankeppni EM 2016 fór fram á tímabilinu 2014-2015. Þessi keppni 

markaði stórt skref í sögu íslenskrar knattspyrnu þar sem karlalandsliðið komst í fyrsta skipti á 
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stórmót. Liðið tryggði sér þátttökurétt á lokakeppni EM 2016 í leiknum Ísland - Kasakstan. Það 

sem er áhugaverðast við mynd 9 er að hún sýnir hvernig áhorf á leiki liðsins eykst með hverjum 

leiknum fram að leiknum við Kasakstan. Eftir að liðið hafði svo tryggt sig inn á stórmót, EM 

2016, hrynur áhorfið aftur. Sambærilegar tölur komust rannsakendur ekki yfir fyrir 

kvennalandsliðið, svo ekki er hægt að bera saman áhorf á leiki liðanna í undankeppnum 

stórmóta. Það fengust þó, eins og áður var nefnt, áhorfstölur á leiki kvennalandsliðsins á 

lokakeppni EM 2009.  

 

Mynd 10. Áhorf á leiki kvennalandsliðsins í lokakeppni EM 2009. 

Lokakeppni EM 2009 fór fram í Finnlandi haustið 2009 og var jafnframt fyrsta stórmót íslenska 

kvennalandsliðsins. Liðið tapaði öllum leikjum sínum á mótinu, en skoraði eitt mark í leiknum 

gegn Frakklandi. Á myndinni má sjá að fyrsti leikur liðsins á stórmóti fékk langmest áhorf allra 

leikjanna, eða um 10% meira áhorf en seinni tveir leikirnir. Það þykir einnig áhugavert að sjá 

að áhorfstölur á leiki kvennalandsliðsins í lokakeppni EM 2009 eru töluvert lægri en áhorfstölur 

á alla leiki karlalandsliðsins í undankeppnum bæði fyrir HM 2014 og EM 2016.  

5.2. Niðurstöður úr viðtölum 

Úr greiningum viðtala við viðmælendurna átta fundust átta megin þemu. Þemun komu 

mismikið fram en þó voru þau öll mjög áberandi. Þrjú ákveðin þemu komu fram í öllum 

viðtölunum í frekar miklum mæli. Það voru þemun tengsl árangurs við breytta 

fjölmiðlaumfjöllun og aukinn áhuga á landsliðunum, aðkoma Lars Lagerbäck og Heimis 

Hallgrímssonar að karlalandsliðinu og áhrif framboðs og eftirspurnar á fjölmiðlaumfjöllun um 

landsliðin. Þrjú önnur þemu komu mjög sterkt fram en þó ekki hjá alveg öllum viðmælendum. 
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Þetta voru þemun KSÍ gæti gert betur þegar kemur að markaðssetningu landsliðanna, 

markaðssetning er mikilvægur þáttur í öflun tekna og fyrirtæki vilja í auknu mæli tengja sig við 

landsliðin. Tvö síðustu þemun komu fram í nokkrum viðtalanna og voru mjög stór partur af 

þeim viðtölum. Þessi tvö þemu voru kostanir fyrir ferðir erlendis með landsliðunum og sérstaða 

Íslands þegar kemur að kvennalandsliðunum.  

Fleiri atriði komu fram en engin í jafnmiklu mæli og þessi átta atriði. Viðmælendur voru 

oft og tíðum mjög sammála þegar kom að þessum átta þemum, þó svo að þeir hafi verið mis 

tilbúnir til þess að gefa of mikið upp. Taka þarf inn í reikninginn að sumir þessara viðmælenda 

hafa hagsmuna að gæta þegar kemur að sambandi þeirra við KSÍ og gátu þar af leiðandi ekki 

endilega sagt allt sem þeir hefðu mögulega viljað segja.  

5.2.1. Tengsl árangurs við breytta fjölmiðlaumfjöllun og aukinn áhuga 

Flest allir viðmælendur töluðu um að áhugi og umfjöllun á landsliðunum tengdust að öllum 

líkindum árangri. Með bættum árangri landsliðanna á síðustu árum hefur áhugi og umfjöllun 

um bæði liðin aukist til muna, þó á það meira við um karlalandsliðið síðustu ár. Fleiri mæta á 

leiki, fleiri fjölmiðlar fjalla um liðin og vilja taka þátt í umfjöllun í kringum leiki liðanna. Hér 

áður fyrr seldist sjaldan upp á leiki liðanna á meðan að árið 2015 var uppselt á 100% heimaleikja 

karlalandsliðsins. Áður fyrr seldist upp á einn og einn leik, en það var þegar karlalandsliðið var 

að mæta stórum þekktum landsliðum með stjörnur innanborðs. Í þessum tilfellum var fólk að 

mæta á völlinn til þess að bera stórstjörnurnar augum, en ekki til þess að standa við bakið á 

íslenska karlalandsliðinu eins og gert er í dag. Dæmi um slíkt atvik átti sér stað árið 2010 þegar 

íslenska karlalandsliðið mætti því portúgalska sem er með stórstjörnuna Christiano Ronaldo 

innanborðs. Þetta má lesa út úr mynd 6 í kafla 5.1.1.  Margir viðmælenda vilja meina að hægt 

sé að tengja þennan aukna áhuga á karlalandsliðinu beint við árangur. Ástæðan er líklega sú að 

hinn almenni íþróttaáhugamaður hefur meira gaman af því að fylgjast með þegar vel gengur. 

Einnig telja viðmælendur að aukinn áhugi skapi aukna umfjöllun, svo miðað við það sem þessir 

tilteknu einstaklingar hafa um málin að segja, virðast allir þessir þættir haldast í hendur. Þetta 

gefur til kynna að með betri árangri verður umfjöllunin líka jákvæðari. Þó getur verið að aðrir 

þættir, til dæmis innkoma Lars og Heimis, hafi áhrif á jákvæðari umfjöllun fjölmiðla.  

Ég held að það sé klárlega aukin umfjöllun sem er í takt við betri 

árangur. Ég held að það haldist alltaf í hendur, fleiri sýna landsliðinu 

áhuga og fleiri hafa áhuga á að lesa um það. Þar af leiðandi vilja 

fjölmiðlar fjalla meira um það, bæði karla- og kvennalandslið, þó 
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aðallega karlalandsliðið núna síðustu þrjú eða fjögur ár. Það er líka 

tvennt ólíkt stemingin fyrir landsliðinu núna og fyrir svona fimm eða 

sex árum. Hægt er að sjá það á öllu, áhorfendatölum, tölum um aðsókn 

á völlinn, stemingunni á leikjum og hversu margir fara út til að fylgja 

landsliðinu (Björn Bragi Arnarson, 3. mars 2016). 

5.2.2. Aðkoma Lars Lagerbäck og Heimis Hallgrímssonar í karlalandsliðið 

Allir viðmælendur voru sammála um að innkoma Lars Lagerbäck og Heimis Hallgrímssonar 

hafi haft mikil áhrif á markaðssetningu karlalandsliðsins, þá aðallega hvað varðar 

fjölmiðlaumfjöllun. Þeir töldu að með tilkomu Lars hefðu öll samskipti við fjölmiðla og 

umgjörð í kringum liðið breyst til muna og allt orðið mun faglegra en það var áður. Aðkomu 

Heimis töldu þeir að sama skapi hafa breytt sambandi landsliðsþjálfara og leikmanna við 

fjölmiðla annars vegar og aðdáendur hins vegar á einstakan hátt. Þar vilja viðmælendur meina 

að sé að verða til frábært samband sem sést hvergi annarsstaðar í heiminum. Þessi breyting 

hefur gert það að verkum að fjölmiðlar hafa betra aðgengi að liðinu og þjálfurum til þess að búa 

til efni sem síðan er sent út til aðdáenda. Þarna má meðal annars nefna viðtöl við leikmenn fyrir 

og eftir leik, sem og svör frá þjálfurum, bæði skrifleg viðtöl og á myndböndum. Einn 

viðmælanda benti á að aðeins fyrir nokkrum árum, fyrir tíð Lars og Heimis, þegar íslenska 

karlalandsliðinu gekk ekki jafn vel og í dag,  þá var fjölmiðlaumfjöllunin mun neikvæðari. 

Fjölmiðlaumfjöllunin er meðal annars hluti af því efni sem KSÍ notar sem markaðssetningu á 

karlalandsliðinu og er ein megin ástæða þess að þeir eyða ekki jafn miklum fjármunum í beina 

markaðssetningu á liðinu miðað við kvennalandsliðið. KSÍ notar efnismarkaðssetningu í þessu 

samhengi. Allt það sem þeir senda frá sér ratar í fjölmiðla. Þannig nota þeir blaðamannafundi 

um landsliðin til þess að koma öllum þeim upplýsingum sem þarf frá sér og geta þá stólað á að 

það birtist í fjölmiðlum. 

 

Heimir er það sem við köllum ,,media darling”. Hann er að búa til 

rosalega gott samband við fjölmiðla og þess vegna hefur umfjöllunin 

breyst svona mikið.Heimir hefur einhvern veginn boðið 

fjölmiðlamönnum betri aðgang að liðinu og veitt þeim meiri 

upplýsingar og sinnt þeim mun betur, það er rosalega stór hluti af þessu. 

Hann fyrir mér á risa þátt í þessum bættu samskiptum (Hjörvar 

Hafliðason, 2. mars 2016). 
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Heimir og Lars hafa unnið mjög vel í því að vera móttækilegir í 

sambandi við aðgengi fjölmiðla og hafa hjálpað okkur að rækta 

samband við fjölmiðla sem er mjög mikilvægt. Því þú vilt að það sé 

fjallað um þig og það kemur ekki að sjálfu sér. Ef þú ræktar ekki 

samband við fjölmiðla þá eru þeir líklegri til að skrifa á neikvæðari máta 

ef eitthvað kemur uppá til dæmis. Ég tel að samband okkar við íslenska 

fjölmiðla sé nokkuð einstakt, því það eru ekki allsstaðar svona góð 

tengsl (Ómar Smárason, 7. mars 2016). 

 

Við þetta má bæta að viðmælendur minnast margir á hið sérstaka samband sem Heimir 

Hallgrímsson er að mynda við aðdáendur karlalandsliðsins. Heimir tekur sér tíma fyrir hvern 

einasta heimaleik liðsins til þess að fara og hitta aðdáendur liðsins, Tólfuna, á bar ekki langt frá 

Laugardalsvelli. Þar gefur Heimir upp byrjunarlið fyrir komandi leik og segir hvernig 

leikáætlun liðsins er í grófum dráttum. Þetta er eitthvað sem gerist hvergi annarsstaðar í 

heiminum og er þar af leiðandi einstakt samband sem færir aðdáendur nær karlalandsliðinu.  

5.2.3. Áhrif framboðs og eftirspurnar á fjölmiðlaumfjöllun 

knattspyrnulandsliðanna 

Viðmælendur ræddu mikið um hvers vegna væri munur á umfjöllun á kvennalandsliðinu og 

karlalandsliðinu. Þarna voru viðmælendur undantekningarlaust sammála. Ástæðuna telja þeir 

einfalda, en hún er að fjölmiðlaumfjöllun snýst um framboð og eftirspurn. Á meðan lítil 

eftirspurn er eftir fréttum og annarri fjölmiðlaumfjöllun um kvennaliðið þá er minna fjallað um 

það lið heldur en karlalandsliðið. Það kom einnig fram að knattspyrnuheimurinn hrærist í 

skemmtanaiðnaði og þar gilda einmitt lögmál um framboð og eftirspurn. Eins og staðan er í dag 

þá er meiri eftirspurn eftir fréttum, miðum og öllu því sem tengist karlalandsliðinu. Þeir telja 

þó að þessu megi að einhverju leyti breyta með meiri umfjöllun fjölmiðla um kvennalandsliðið. 

 

Það er á ábyrgð fjölmiðla að gera kvennalandsliðinu hærra undir höfði, 

ef þær væru meira í fjölmiðlum væri örugglega meiri áhugi. Það sama 

myndi gerast ef fleiri sýndu kvennalandsliðinu áhuga, þá kæmu 

fjölmiðlarnir með. Þetta snýst kannski um að reyna að mætast á miðri 

leið (Hörður Snævar Jónsson, 2. mars 2016). 
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Það er verið að búa til meiri stjörnur úr stelpunum sem er jákvætt. Ég 

held að þessi þróun sé í rétta átt, en það má auðvitað alltaf gera betur og 

þar er held ég að lykilatriði sé að í karlalandsliðinu eru að birtast okkur 

stjörnur og búnar til hetjur úr landsliðsmönnum sem gerir það að 

verkum að krakkar og unglingar vilja fara og bera stjörnurnar augum. 

Lykilatriðið er að fá fólk á völlinn, þá fylgja fjölmiðlarnir með (Björn 

Bragi Arnarson, 3. mars 2016). 

5.2.4. KSÍ gæti gert betur þegar kemur að markaðssetningu 

Flestir þeir sem rætt var við höfðu skoðun á tækni KSÍ þegar kemur að markaðssetningu 

landsliðanna. Flestir vildu meina að KSÍ gæti gert betur þegar að þessu kæmi og oft nýtt 

tækifæri betur. Meðal annars kom fram að þegar karlalandsliðið vann Kasakstan eftirminnilega 

og komst í fyrsta sinn inn á stórmót, hafði KSÍ ekki gert ráð fyrir eða skipulagt neitt til þess að 

liðið gæti fagnað með aðdáendum. Aftur á móti var það fyrirtækið Nova sem bjó til vettvang 

til þess að liðið gat hitt aðdáendur og fagnað með þeim. Annað dæmi um tækifæri sem hægt 

væri að nýta á skilvirkari hátt til markaðssetningar eru samfélagsmiðlar. KSÍ hefur síðustu ár 

eytt töluverðu púðri í að koma sér af stað á samfélagsmiðlum og reynt að halda þeim úti eftir 

bestu getu. Ómar segir að í dag haldi KSÍ úti Facebook, Instagram og Twitter aðgangi og notaði 

í síðustu undankeppni Snapchat í samstarfi við N1. Viðmælendur eru þó flestir sammála um 

það að þessa miðla megi nota meira og á skilvirkari hátt. Með því að nota miðlana til dæmis til 

þess að deila skemmtilegu efni með leikmönnum í kringum leiki, en einnig þegar langt er á 

milli leikja til þess að halda aðdáendum spenntum fyrir næsta verkefni. Miðlana má nota til 

þess að ýta leikmönnum og aðdáendum nær hvorum öðrum, en gæta verður þess að fara ekki 

yfir nein mörk sem skera á persónulegt rými leikmanna. Viðmælendur telja að með þessum 

nýmiðlum eins og til dæmis Facebook og Snapchat sé hægt að búa til betra og traustara samband 

milli landsliðanna og aðdáenda, með gagnvirkum samskiptum. 

Ómar er að mörgu leyti sammála öðrum viðmælendum. Hann segir KSÍ hafa staðið sig 

nokkuð ágætlega í að halda úti þessum samfélagsmiðlum en gæti eflaust gert mikið betur. 

Ástæða þess að þeir séu ekki að gera betur á þessum miðlum er sú að þeir þyrftu að ráða inn 

auka starfsmann til þess að gera það, einhvern sem þekkir vel inn á þessa tilteknu miðla. Hann 

telur að erfitt gæti verið að réttlæta ráðningu starfsmanns í slíkt starf þar sem tekjusköpunin frá 

þessum miðlum sé ekki nægileg til þess að láta starfsmann halda Facebook, Instagram, Twitter 

og Snapchat aðgangi uppfærðum fyrir landsliðin. 
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Mér finnst þeir oft hafa nýtt illa tækifæri til þess að markaðssetja og 

auglýsa landsliðin og búa til viðburði úr ,,mómentum”. Besta dæmið er 

bara þegar landsliðið tryggði sér sæti í lokakeppni, það var í leiknum á 

móti Kasakstan, þá einhvern veginn hafði ekkert verið planað hjá KSÍ. 

Aftur á móti var það Nova sem var með viðburð á Ingólfstorgi sem gerði 

það að verkum að landsliðið fékk einhvern vettvang til þess að fagna 

(Björn Bragi Arnarson, 3. mars 2016). 

5.2.5. Fyrirtæki vilja í auknu magni tengja sig við landsliðin 

Viðmælendur voru margir hverjir sammála því að fyrirtæki væru í dag áhugasamari fyrir því 

að tengja sig við landsliðin, þá aðallega karlalandsliðið eftir að þeir tryggðu sér sæti á EM 2016. 

Ómar sagði frá því að eftir að karlalandsliðið vann sér sæti á EM 2016 hafi verið tekin ákvörðun 

innan KSÍ að vernda vörumerkið frá misnotkun. Vörumerkjavöktun var sett af stað í samstarfi 

við auglýsingastofuna PIPAR/TBWA. Fram kemur í viðtölum að vöktunin gangi vel og lítið 

hafi enn komið upp að fyrirtæki að nýti sér vörumerki KSÍ og knattspyrnulandsliðanna í 

leyfisleysi, þó hafi komið upp einhver vafasöm atvik. 

Viðmælendur töldu að fleiri fyrirtæki vildu tengja sig landsliðinu nú en áður, hvort sem 

um væri að ræða samstarfsaðila eða ekki. Allir vilja bita af sömu kökunni og á meðan 

landsliðunum væri að ganga vel, vilja allir vera partur af því, rétt eins og á sér stað þegar öðrum 

landsliðum gengur vel. Það eru þó einungis samstarfsaðilar KSÍ og landsliðanna sem hafa rétt 

til þess að nota vörumerki þeirra í auglýsingum sínum, ekki önnur fyrirtæki. Þennan bætta 

árangur landsliðanna á síðustu árum telja viðmælendur að hafi gert samstarfsaðilum gott. 

Margir þessara aðila hafa verið í samstarfi við KSÍ og styrkt landsliðin í mörg ár og eru nú 

loksins að fá eitthvað fyrir sinn snúð.  

 

Mér hefur fundist okkar kynning á vörumerkjavöktuninni ganga vel því 

það er ekki eitt tilvik þar sem menn eru að brjóta virkilega á okkar 

réttindum. Það er þó eitthvað þar sem sumir eru nú færari í þessu en 

aðrir og kunna þetta. Almenningur er á þeim báti að þeim finnst þeir 

eiga hlut í þessu, eins og með Eurovision, en vörumerkin verða að njóta 

verndar. Þetta er að gerast allsstaðar í heiminum, það er ekki sér íslenskt 

fyrirbæri að almenningi finnast þeir eiga hlut í liðinu (Ómar Smárason, 

viðtal, 7. mars 2016). 
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Það eru fastir samstarfsaðilar sem eru einu fyrirtækin sem mega tengja 

sig við íslensku landsliðin. Með okkar vinnu í vörumerkjavöktun erum 

við að varast að fyrirtæki séu ekki að hoppa á vagninn af því það vilja 

það svo margir. En það eru ekki margir sem hafa brotið þetta ennþá, 

sem er fínt, því tilgangurinn með þessari vörumerkjavöktun var ekki að 

græða peninga heldur að vernda vörumerkið (Darri Johansen, 23. mars 

2016). 

5.2.6. Markaðssetning landsliða er mikilvægur þáttur í öflun tekna 

Þema sem kom fram hjá góðum hluta viðmælenda tengdist spurningunni ,,Hversu mikilvæga 

telur þú markaðssetningu á knattspyrnulandsliðunum vera?” Flestir voru sammála um það að 

markaðssetning á landsliðum væri mjög mikilvægur þáttur, einna helst í tekjuöflun félaganna. 

Til þess að halda úti íþróttastarfi þarf að fá inn fjármagn og það þarf að sækja einhvers staðar. 

Ein helsta tekjulind KSÍ kemur frá samstarfsaðilum og auglýsingum.   

Tekjur voru ekki það eina sem kom fram sem mikilvægur þáttur í tengslum við 

markaðssetningu landsliðanna. Nokkrir viðmælendur töldu það einnig mikilvægt að 

markaðssetja landsliðin á réttan hátt til þess að reyna að sameina þjóðina á bak við landsliðin 

og búa til einhvers konar ástæðu fyrir landsmenn til þess að standa saman og styðja hverja aðra. 

Viðmælendur eru þó sammála því að í dag þurfi KSÍ ekki að nota jafn mikinn tíma í að auglýsa 

karlalandsliðið eins og áður. Þá er um að ræða auglýsingu á liðinu sjálfu og miðasölu á leiki 

liðsins. Þar sem karlalandsliðið auglýsir sig að miklu leyti sjálft getur KSÍ eytt meira púðri í að 

auglýsa kvennalandsliðið, þrátt fyrir að karlalandsliðið afli mestra tekna fyrir sambandið. Þetta 

verður KSÍ þó að varast og halda alltaf á lofti ákveðnum grunni í markaðssetningu á báðum 

landsliðunum, þar sem það er ekki sjálfgefið að góður árangur og áhugi á landsliðunum haldi 

endalaust áfram. 

  

Auðvitað þarf KSÍ að vera á tánum það er ekkert víst að þetta  haldi 

alltaf svona áfram (gott gengi og áhugi á landsliðunum). Það þarf alltaf 

að vera einhver viss markaðssetning í gangi bara til þess að halda 

vörumerkinu á lofti. Því KSÍ er auðvitað ekkert annað en vörumerki og 

þarf tekjur (Hörður Snævar Jónsson, 2. mars 2016). 
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5.2.7. Kostanir fyrir ferðir erlendis til þess að fylgjast með landsliðunum 

Það voru nokkrir viðmælendur sem nefndu það að munurinn á umfjöllun um karla- og 

kvennalandsliðin væri háður því að nokkru leyti að erfiðara væri að kosta ferðir fjölmiðla á þá 

leiki kvennalandsliðsins sem fara fram erlendis. Fótbolti.net reynir eftir fremsta megni að fá 

fyrirtæki, þá aðallega styrktaraðila landsliðanna, til þess að kosta ferðir sínar erlendis sem þeir 

fara í þeim tilgangi að fylgjast með leikjum liðanna og flytja lesendum fréttir af gangi mála. 

Fótbolti.net er vinsæll vefmiðill á sviði frétta um knattspyrnu, en er engu að síður mjög lítið 

fyrirtæki sem reiðir sig á kostanir annarra fyrirtækja til þess að geta fylgt liðunum eftir í slíkum 

ferðum. Það hefur hingað til ekki verið mikið mál að fá  fyrirtæki til þess að kosta ferðir 

fyrirtækisins þegar um er að ræða ferðir á leiki karlalandsliðsins. Það hefur aftur á móti verið 

erfiðara þegar kemur að kvennalandsliðinu. Eins og staðan er í dag hefur ekki ennþá fengist 

fyrirtæki til þess að kosta ferð til þess að fylgjast með útileik kvennalandsliðsins. Það verður að 

teljast áhugavert að mjög stórt fyrirtæki á Íslandi, sem gefur sig út fyrir að vera einn helsti 

styrktar aðili íslenska kvennalandsliðsins í knattspyrnu hefur ekki séð sér fært að kosta ferðir 

til þess að auka umfjöllun á liðinu og færa landsmönnum fréttir af leikjum og leikmönnum í 

slíkum ferðum, sem oft geta verið mjög mikilvægar fyrir framgang liðsins í undankeppnum 

stórmóta. 

Ríkissjónvarpið hefur sömu sögu að segja. Yfirmaður íþróttadeildar RÚV segir stöðina 

reyna allt í sínu valdi til þess að fylgja báðum liðum jafn vel eftir. Stöðin vill geta veitt hverjum 

þeim sem vilja möguleikann til þess að fylgjast með landsliðunum og telur það mikilvægt að 

sem flestir hafi aðgang að efninu. Hann setur fram mjög áhugaverða staðreynd um 

kvennalandsliðið og framlag RÚV til þess að bjóða áhorfendum upp á möguleikann að horfa á 

leiki liðsins erlendis. 

 

Þegar kemur að kvennalandsliðinu er helsta vandamálið að þegar þær 

fara erlendis að spila leiki hafa leikirnir oft verið spilaðir á mjög 

furðulegum tímum, ástæðan fyrir því er að áhuginn á 

kvennaknattspyrnu er ekki meiri í þessum löndum. Það hefur líka komið 

fyrir að við höfum þurft að leigja tækjabúnað í viðkomandi landi og 

tökulið til þess að geta sýnt leikinn heima. Það er oftar en ekki 

töluverður kostnaður sem fylgir þessu, en við viljum sýna 

kvennaboltanum áhuga og sinna því jafn vel og karlaboltanum (Hilmar 

Björnsson, viðtal, 16. mars 2016). 
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5.2.8. Sérstaða Íslands þegar kemur að kvennalandsliðinu 

Flestir viðmælendur nefndu það að Ísland stæði mjög vel hvað varðar markaðssetningu og 

umgjörð um kvennalandsliðið okkar. KSÍ notar meira fjármagn í beinar auglýsingar á 

kvennalandsliðinu heldur en karlalandsliðinu, vegna þess að það er liðið sem þeim þykir þurfa 

meiri markaðssetningu. Karlalandsliðið auglýsir sig að svo miklu leyti sjálft. KSÍ stendur vel 

við bakið á kvennalandsliðinu og vill gjarnan auka umfjöllun um liðið til þess að auka áhuga 

landsmanna á liðinu. Fjölmiðlar, margir hverjir, hafa undanfarin ár tekið sig mikið á í allri 

umfjöllun sem varðar kvennaknattspyrnu á Íslandi, hvort sem um er að ræða félagslið eða 

landslið. 

 

Ég held að ef það er eitthvað sem má hrósa Knattspyrnusambandinu 

sérstaklega fyrir, þá er það umgjörð þeirra um kvennalandsliðið, sem er 

náttúrlega bara stórkostleg. Við erum velferðarríki þegar kemur að því 

hvernig við stöndum að kvennalandsliðinu okkar og við stöndum okkur 

rosalega vel í því (Hjörvar Hafliðason, 2. mars 2016). 

5.2.9. Aðrir þættir 

Það kom einnig fram í viðtölum að einhverjum viðmælendum þætti gaman að sjá KSÍ nota 

samstarfsaðila jafnvel meira í auglýsingum til þess að auka tekjur enn meira. Þetta mætti gera 

með því að nota merki samstarfsaðila KSÍ á æfingafötum landsliðsmanna og utan yfir fötum, 

þar sem auglýsingar eru ekki leyfilegar á landsliðsbúningum.  

 Ómar, leyfis- og markaðsfulltrúi KSÍ, segir að mikilvægt sé fyrir sambandið að halda á 

lofti ákveðinni markaðsstefnu þegar kemur að landsliðunum, slík stefna hafi verið sett á fót 

fyrir nokkrum árum. Hér áður fyrr fór sambandið ekki eftir neinni stefnu þegar kom að 

markaðssetningu landsliðanna og hugsaði bara fyrir hvern leik í senn. Í dag er starfið orðið mun 

faglegra og þægilegra. Markaðsstefnan hefur það markmið að auðvelda markaðsstarfið, en 

einnig auðvelda nýjum starfsmönnum að koma inn. Stefna sambandsins um markaðssetningu 

landsliðanna snýr einna helst að því að notast sem mest við stafræna miðla og nota ekki 

prentaðar auglýsingar nema í litlu mæli. Stafrænu miðlarnir skila meiri mælanlegum árangri, 

eru ódýrari og betri í notkun. Í markaðsstefnunni segir einnig að A-landslið karla og kvenna séu 

flaggskip sambandsins og þeim sé haldið hæst á lofti í allri markaðssetningu KSÍ. 
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6. Umræða 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvernig markaðssetning á íslensku knattspyrnu-

landsliðunum og fjölmiðlaumfjöllun um þau hefur þróast á árunum 2010-2016. Leitast var við 

að sjá hvernig og hvers vegna markaðssetning liðanna hefur breyst á þessum tíma og mögulegir 

áhrifavaldar skoðaðir. Áhrifaþættirnir áhugi, árangur og áhorf voru skoðaðir sérstaklega. Leitast 

var við að að finna svör við hvers konar tengsl séu á milli árangurs karla- og kvennalandsliðanna 

í knattspyrnu annars vegar og markaðssetningu og fjölmiðlaumfjöllun landsliðanna hins vegar. 

Rannsóknin leiddi í ljós að þó nokkur atriði úr niðurstöðum rannsóknarinnar eru í takt við það 

sem fjallað var um í fræðilega hluta rannsóknarinnar. Þar má meðal annars nefna staðreyndir 

sem tengjast notkun samfélagsmiðla, mikilvægi fjölmiðla og fleira. Samt sem áður var eitthvað 

um niðurstöður sem ekki var hægt að tengja við fræðilegar heimildir og eru nokkrar ástæður 

fyrir því. Ástæður fyrir þessu voru helst það að sumt átti einfaldlega einungis við íslensku 

landsliðin og því erfitt að finna fræðilegar heimildir því til stuðnings.  

6.1. Áhugi tengist árangri 

Úr viðtölum við viðmælendur má lesa að áhugi og fjölmiðlaumfjöllun um landsliðin virðast 

tengjast árangri landsliðanna. Þegar landsliðunum gengur betur vilja fleiri fylgjast með og hafa 

áhuga á að lesa greinar sem birtar eru um landsliðin. Þetta veldur því að fleiri fjölmiðlar fara að 

birta greinar um landsliðin og að hver miðill reynir að birta fleiri greinar en einnig auka 

umfjöllun sína um landsliðin til þess að anna eftirspurn. Taka skal fram að þó þetta eigi við um 

bæði liðin kom skýrt fram í viðtölum og greiningum á tölulegum gögnum rannsóknarinnar að 

áhugi á landsliðunum er ekki sá sami þegar karlalandsliðið er skoðað annars vegar og 

kvennalandsliðið hins vegar. Áhugi á karlalandsliðinu virðist, miðað við gögn rannsóknarinnar, 

vera töluvert meiri en áhugi á kvennalandsliðinu. Það hefur þó orðið aukning í aðsókn á leiki 

kvennalandsliðsins á síðustu árum sem mögulega má rekja til betri árangurs liðsins og aukinnar 

umfjöllunar ákveðinna fjölmiðla á kvennalandsliðinu og kvennaknattspyrnu yfir höfuð. 

Niðurstöður sýna að stór hluti markaðssetningar KSÍ á landsliðunum fer fram í gegnum 

efnismarkaðssetningu. Þá sendir KSÍ upplýsingar út til fjölmiðla sem koma svo upplýsingum 

til almennings.  

Það kom einnig fram í viðtölunum við þessa átta tilteknu einstaklinga að einn megin 

áhrifaþátturinn sem við kemur fjölmiðlaumfjöllun landsliðanna er framboð og eftirspurn, með 

öðrum orðum áhugi. Eftirspurn eftir fréttum og greinum um kvennalandsliðið er ekki jafnmikil 

og þegar kemur að karlalandsliðinu og þess vegna er minna fjallað um kvennalandsliðið í 
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fjölmiðlum. Þessi áhugamunur birtist einnig í tölulegum fyrirliggjandi gögnum 

rannsóknarinnar. Aðsóknartölur frá KSÍ sýna greinilega að meðal aðsókn á leiki 

kvennalandsliðsins er mun minni en á leiki karlaliðsins. Einnig er minna áhorf á leiki 

kvennaliðsins en leiki karlaliðsins. Tölulegar heimildir um birtar greinar og lestur þeirra frá 

fótbolti.net sýna einnig þennan áhugamun nokkuð augljóslega. Þetta er sambærilegt við 

niðurstöður úr grein Angelini (2008) þar sem fram kemur að íþróttaáhugamenn vissu mun meira 

um karlkyns atvinnumenn í íþróttum heldur en kvenkyns, sem ætti að geta endurspeglað áhuga 

á íþróttum þar sem karlmenn eru í aðalhlutverki annars vegar og konur í aðalhlutverki hins 

vegar. Það verður þó að teljast jákvæður punktur að áhugi fyrir íslenskri kvennaknattspyrnu 

virðist vera að aukast. Þetta sést á hlutfallslegri aukningu á aðsókn á leiki kvennalandsliðsins, 

bæði frá árunum 2010-2012 og 2010-2015 (sjá töflu 6 og 7 í kafla 5.1.1). Einnig höfðu margir 

viðmælendanna orð á því að bæði KSÍ og íslenskir fjölmiðlar væru farnir að standa sig töluvert 

betur þegar kemur að markaðssetningu og fjölmiðlaumfjöllun um íslenska kvennalandsliðið.  

6.2. Tengslamarkaðssetning 

Samband fjölmiðla við karlalandsliðið hefur breyst mikið eftir að Lars Lagerbäck og 

Heimir Hallgrímsson tóku við þjálfun liðsins. Sambandið er orðið betra og öll aðkoma fjölmiðla 

að liðinu orðin mun faglegri. Sambandið telja viðmælendur mjög mikilvægan þátt í þróun á 

fjölmiðlaumfjöllun um karlalandsliðið. Þetta er í samræmi við það sem fram kemur í bókinni 

Understanding Digital Marketing eftir Damian Ryan (2014), þar sem hann talar um mikilvægi 

þess að þróa gott samband við fjölmiðla því það eru fjölmiðlarnir sem sjá um að skrifa efni, búa 

til umfjöllun og koma því út til almennings. Einnig styður þetta við það sem fram kemur í grein 

eftir Judge, Lee og félaga (2013) að fjölmiðlar eigi stærstan þátt í að koma íþróttaupplýsingum 

til skila út til almennings.  

Markaðssetning knattspyrnulandsliðanna er að mati flestra þessara viðmælenda 

mikilvægur þáttur í rekstri landsliðanna, ekki síst til þess að afla tekna. Þar koma 

samstarfsaðilar KSÍ og landsliðanna inn. Í grein Wang (2015) og í bókinni Sport Marketing 

eftir Shank (2004) kemur fram að fyrirtæki sem neytendur séu oftar en ekki styrktaraðilar sem 

styrkja íþróttasambönd eða félög á einn eða annan hátt. Þetta á við um samstarfsaðila KSÍ og 

landsliðanna. Þeir eru með samninga við KSÍ sem eru jafn mismunandi og þeir eru margir. 

Samstarfsaðilar eru þeir einu sem hafa rétt til þess að nota vörumerki KSÍ og landsliðanna í 

kynningarskyni, en gefa á sama tíma eitthvað til baka til KSÍ, hvort sem það er í formi 

fjármagns, vöru eða þjónustu. Samstarf KSÍ og samstarfsaðila sambandsins er hægt að flokka 
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sem tengslamarkaðssetningu, þar sem einblínt er á að virkja tengsl og samskipti milli fyrirtækja 

og neytenda samkvæmt grein Grönsoos (2004). Einnig telja þó nokkrir viðmælenda að 

mikilvægi markaðssetningarinnar liggi í því að sameina þjóðina á bak við landsliðin og búa 

þannig til ákveðið sameiningartákn fyrir Íslendinga.  

6.3. Þróun markaðsstarfs á síðari árum 

Markaðssetning KSÍ á landsliðunum hefur þróast á síðustu árum. Fyrir nokkrum árum síðan tók 

sambandið í notkun markaðsstefnu sem það vinnur eftir í markaðssetningu á landsliðunum. 

Þetta kom fram í viðtali við Ómar, leyfis- og markaðsfulltrúar KSÍ. Í dag notast KSÍ að mestu 

leyti við stafræna markaðssetningu þegar kemur að landsliðunum, aðallega vegna þess að hún 

er kostnaðarminni, auðveldar sambandinu að ákveða hverjir sjá auglýsingarnar og mæla 

árangurinn. Þetta er í samræmi við það sem fram kemur í Understanding Digital Marketing 

eftir Damian Ryan (2014) þar sem komið var inn á fyrrnefnda kosti stafrænnar 

markaðssetningar. Þrátt fyrir að KSÍ sé farið að nota stafræna markaðssetningu og 

samfélagsmiðla í auknu mæli voru viðmælendur flestir sammála því sambandið gæti gert enn 

betur þegar kemur að notkun samfélagsmiðla. Viðmælendur vildu meina að með því að nota 

samfélagsmiðlana á skilvirkari máta, meðal annars með því að deila meiru efni til aðdáenda 

gætu þeir styrkt tengsl aðdáenda við landsliðin. Witkemper (2012) nefnir nákvæmlega þennan 

punkt í grein sem birtist í tímaritinu Sport Marketing Quarterly. Viðmælendur töluðu um að 

mikilvægt væri að muna að í dag snýst markaðssetning að miklu leyti um upplifun og það rennir 

stoðum undir það sem fram kom í grein eftir Bernt, Klopper, Niermann-Struweg og Meintjes 

(2013).  

6.1. Takmarkanir á rannsókn og frekari rannsóknir 

Takmarkanir á rannsókninni felast fyrst og fremst í því hve erfitt er að nálgast fræðilegar 

heimildir um markaðssetningu landsliða. Flestar greinar um íþróttamarkaðssetningu og 

markaðssetningu á knattspyrnu snúa að félagsliðum, ekki landsliðum. Einnig hefði mátt taka 

viðtöl við fleiri einstaklinga með önnur sjónarhorn á knattspyrnu annars vegar og 

markaðssetningu hins vegar heldur en þeir viðmælendur sem rætt var við.   

Eigindlegar rannsóknir byggja á því að kynnast vel skoðunum fárra einstakinga og kafa 

dýpra, en eru þeim takmörkunum bundnar að ekki er hægt að yfirfæra þá þekkingu eða alhæfa 

um stærri hópa. Töluleg gögn um áhuga og fjölmiðlaumfjöllun var erfitt að nálgast og hefðu 
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fleiri gögn af því tagi getað styrkt rannsóknina til muna. Auk þess sem oft var erfitt að fá 

heimildir um bæði karla- og kvennalandslið frá sama tímabili.  

Frekari rannsóknir á þessu efni gætu falið í sér að skoða betur hvers vegna það er eins 

mikill munur á aðsókn á leiki karlalandsliðsins annars vegar og kvennalandsliðsins hins vegar 

og raun ber vitni. Þar að auki væri mögulegt að rannsaka hvað það er sem dregur fólk á 

landsleiki, það er að segja hverjir eru helstu áhrifaþættir á aðsókn á leiki landsliðanna. Þetta 

mætti gera með megindlegri rannsókn, sem og eigindlegum viðtölum við áhugafólk um 

knattspyrnu.   

7. Lokaorð 

Af niðurstöðum rannsóknarinnar má draga þá ályktun að markaðssetning á íslensku 

knattspyrnulandsliðunum hafi að einhverju leyti þróast í samræmi við tækniþróun síðustu ára, 

meðal annars með notkun á samfélagsmiðlum og fleiri nýjungum sem stafræn markaðssetning 

hefur upp á að bjóða. Fjölmiðlaumfjöllun hefur á sama tíma aukist, er virðist, í takt við bættan 

árangur landsliðanna beggja og aukinn áhuga almennings á þeim. Úr þeim gögnum sem 

rannsóknin er unnin má því draga þær ályktanir að tengsl séu á milli árangurs og áhuga við 

fjölmiðlaumfjöllun og þar með markaðssetningu á íslensku knattspyrnulandsliðunum, þar sem 

megin hluti hennar fer fram í gegnum fjölmiðla með efnismarkaðssetningu.  

 Augljós munur virðist vera á áhuga almennings á karlalandsliðinu annars vegar og 

kvennalandsliðinu hins vegar. Ef töluleg gögn um áhorf og aðsókn eru skoðuð vel í samhengi 

við niðurstöður viðtalanna má álykta að þessi áhugamunur sé ástæða þess að minna er fjallað 

um kvennalandsliðið heldur en karlalandsliðið í íslenskum fjölmiðlum. Það virðist þó vera 

ákveðin þróun í rétta átt hvað varðar áhuga á kvennalandsliðinu því hann jókst á tímabilinu sem 

hér var rannsakað, 2010-2016, miðað við gögn rannsóknarinnar. Áhugavert væri að skoða nánar 

hvað það er sem veldur þessum mun á áhuga almennings gagnvart karla- og 

kvennalandsliðunum. Hægt væri að skoða hvort einhverjir ákveðnir þættir hefðu áhrif á áhuga, 

eða hvort enn frekari umfjöllun fjölmiðla á kvennalandsliðinu myndi auka áhuga almennings á 

liðinu.   
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9. Viðauki 

9.1. Viðauki A 

Spurningarlisti fyrir viðmælendur 

1. Hefur þú tekið eftir aukinni fjölmiðlaumfjöllun á íslensku landsliðunum á síðustu sex 

árum? 

2. Finnst þér áhugi á landsliðunum hafa breyst á þessum sama tíma? 

3. Finnst þér beinar auglýsingar á landsliðum eða hlutum þeim tengdum hafa aukist? 

4. Finnst þér að markaðssetning KSÍ á landsliðunum hafi þróast í samræmi við 

tækniþróun síðustu ára (þá með tilkomu nýrra samfélagsmiðla og þess háttar)? 

5. Hefur þú tekið eftir breytingum á því hvernig landsliðin birtast í fjölmiðlum á síðustu 

árum?   

a. Ef svo er telur þú að það tengist einhverjum áhrifaþætti (s.s. árangri, 

tækniþróun o.s.frv.)? 

6. Finnst þér munur á því hvernig karla- og kvennalandsliðin koma fram í fjölmiðlum? 

a. Er meira fjallað um annað liðið heldur en hitt? 

i. Ef svo er hver telur þú að ástæðan sé? 

7. Hvernig myndir þú segja við stöndum miðað við hin norðurlöndin þegar kemur að 

áhuga og fjölmiðlaumfjöllun á kvennalandsliðinu? 

8. Finnst þér fjölmiðlumumfjöllun á karlalandsliðinu hafa breyst með aðkomu Heimis og 

Lars? 

9. Hversu mikilvæga telur þú markaðssetningu á knattspyrnulandsliðum vera?  

10. Hefur þú tekið eftir því að fleiri fyrirtæki nýti sér velgengni landsliðanna með því að 

nota vörumerki KSÍ til þess að auglýsa sínar vörur?   
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9.2. Viðauki B 

Viðtal við Ómar leyfis- og markaðsstjóra KSÍ 7. Mars 2016. 

1. Hefur þú tekið eftir aukinni fjölmiðlaumfjöllun á íslensku landsliðunum síðustu 6 

árum? 

a. Telur þú það tengist aukinni velgengni beggja liða? 

2. Er KSÍ með sérstaka markaðsáætlun, eða stefnu sem notuð er þegar það er verið að 

markaðssetja landsliðin? 

3. Finnst þér annað liðið hljóta meiri umfjöllun en hitt í fjölmiðlum í kringum leiki? 

4. Að þínu mati finnst þér vera meira um ,,ókeypis“ auglýsingu í fjölmiðlum á 

karlalandsliðinu? 

5. Er lögð jafnmikil áhersla í markaðssetningu á karla- og kvennalandsliðum? 

6. Miðað við hin norðurlöndin, hvort telur þú að við séum að gera betur eða verr þegar 

kemur að markaðssetningu landsliða? 

7. En hvar finnst þér við standa á markaðsetningu á kvennalandsliðinu miðað við hin 

norðurlöndin? 

8. Finnst þér önnur fyrirtæki, fyrir utan styrktaraðila KSÍ, vera að nýta sér velgengina hjá 

landsliðunum í markaðssetningu á sínum varningi meira en áður?  

9. Telur þú Heimi og Lars eiga þátt í því hvernig umfjöllun í fjölmiðlum hefur breyst á 

síðustu árum? 

10. Varningur tengdur landsliðinu eins og treyjur, fánar og fleira er verið að markaðssetja 

það einhvað sérstaklega? 

11. Ert þú með einhverjar tölur hvernig aðsókn hefur aukist hjá bæði karla- og 

kvennalandliðinu á síðustu sex/sjö árum? 

 

 


