
VIÐSKIPTASVIÐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Íþróttasafn Íslands 
Markaðsáætlun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ritgerð til  BS gráðu 

Nafn nemanda: Ragnar Heimir Gunnarsson 

Leiðbeinandi: Jón Snorri Snorrason 

(Vorönn – 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

Staðfesting á BS ritgerð 

 

 
 

 
 

 

 

 

Íþróttasafn Íslands 
Markaðsáætlun 

 
 

 

 

 
___________________________________ 

                                                              Stimpill skóla 



 

5 

 

 

Útdráttur 

Í þessari markaðsáætlun er velt upp markaðslegum möguleikum og áhrifum af stofnun 

nýs Íþróttasafns Íslands í Laugardal í Reykjavík. Núverandi aðstæður á safnamarkaði á 

Íslandi í dag eru greindar þar sem m.a. er rýnt í safnalög því til stuðnings. Fjallað er um 

menningararf og menningarvirði auk þess sem mikilvægi fræðslustarfs safna er greint. 

 Við gerð sjálfrar markaðsáætlunarinnar er notast við kenningar úr markaðsfræðum 

sem helstu markaðsfræðingar heims hafa lagt fram á undanförnum árum og áratugum. 

Framkvæmd er svokölluð „SWOT-greining“ þar sem kannað er hvaða styrkleikar, 

veikleikar, tækifæri og ógnanir standa frammi fyrir íþróttasafni á innri og ytri markaði. 

Fimm krafta líkan Michael Porters er notað til nánari glöggvunar á sjálfum markaðnum 

og hvernig þessir kraftar geta nýst íþróttasafninu í sínu starfi. Fjallað erum þær 

markaðshindranir sem þarf að yfirstíga við stofnun nýs íþróttasafns. Í lok þriðja kafla er 

svo skoðað hvernig hinir vel þekktu fjórir söluráðar (e.marketing mix) nýtast við gerð 

markaðsáætlunar. Í fjórða kafla er tilgreind aðgerðaáætlun við framkvæmd 

markaðsáætlunarinnar.  

 Við gerð skýrslunnar voru framkvæmd tvö svokölluð opin viðtöl, annars vegar var 

rætt við stjórnanda Íþróttasafns Íslands á Akranesi og við stjórnanda hins sænska 

íþróttasafns hins vegar. Viðtölin gáfu dýpri skilning á því hvernig íþróttasöfn starfa 

almennt og eru greiningar á þessum söfnum í fimmta kafla markaðsáætlunarinnar. 

 Það er mat höfundar þessarar markaðsáætlunar að til mikils sé að vinna yrði farið í 

framkvæmd stofnunar veglegs íþróttasafns í Laugardal í Reykjavík. Í ljósi 

vitundarvakningar um heilsusamlegan lífsstíl og hreyfingu í bland við magnaðan árangur 

íslenskra íþróttamanna á heimsmælikvarða er ljóst að góður grundvöllur er til staðar. Með 

góðu samstarfi við hagsmunaaðila, stjórnvöld og íþróttahreyfinguna í heild má gera ráð 

fyrir því að vel skipulagt og áhugavert íþróttasafn yrði talinn vinsæll áfangastaður. 
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Abstract 

This report explains how a good marketing strategy could support the establishment of a 

new sportsmuseum located in Laugardalur in Reykjavík, Iceland. Current situation on the 

market and legal situation is analyzed and theories on cultural heritage are explored. The 

marketing strategy is based on analysis with some well known marketing theories such as 

SWOT-analyzis, Porters five forces and the „marketing mix“. A proposal of execution of 

the strategy is introduced in chapter four of the report. 

 Two interviews were made in the process. The interviews were done as „open 

interviews“ where frame of questions were presented to the respondents in order to lead 

discussion and gain deeper understanding of the subject.  

 The author of this report can with some certainty state that the grounds for foundation 

of the Icelandic Sports Museum in Reykjavík are strong. Icelanders are living healthier 

lifestyle than ever and interest in sports in the country is high. That together with 

increadible increase in tourism in the country and incredible success among Icelandic 

athletes in world support means that sky is only the limit with a well documented and 

executed strategy. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til BS gráðu á viðskiptafræðideild við Háskólann á Bifröst. 

Verkefni þetta gildir til 12 ECTS eininga, en það var unnið á vorönn 2017.  

Efni ritgerðarinnar var ákveðið vegna brennandi áhuga höfundar á íþróttum, sögu og fræðslu. 

Víðtæk þekking á íþróttum, íþróttasögu og miðlun hennar gerði skrif þessarar skýrslu bæði 

áhugaverða og spennandi og hefur vakið hugmyndir í huga höfundar að um sé að ræða 

verkefni sem með réttum aðilum ætti hiklaust að ráðast í. 

Ég vil þakka Jóni Snorra Snorrasyni, kennara við Háskólann á Bifröst, fyrir leiðsögn við 

vinnslu ritgerðarinnar. Einnig langar mig að þakka þeim aðilum sem gáfu sér tíma til þess að 

sitja fyrir svörum í viðtölum sem gáfu ómetanlegar upplýsingar sem óneitanlega gáfu 

verkefninu meiri dýpt og studdi við niðurstöður þess. Síðast en ekki síst þakka ég fjölskyldu 

minni og þá sérstaklega sambýliskonu minni fyrir þolinmæðina og ómetanlegan stuðning á 

meðan vinnsla á þessu verkefni stóð yfir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ______________________ 

Stokkhólmur        Ragnar Heimir Gunnarsson 

3.apríl 2017       Kt. 200283-4819 
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1. Inngangur 

Í ljósi fámennis og landfræðilegrar staðsetningar hafa íþróttaafrek okkar Íslendinga vakið 

verðskuldaða eftirtekt undanfarna áratugi. Þessi áhugi umheimsins á afrekum Íslendinga 

er ekki úr lausu lofti gripinn og má segja að með mögnuðum árangri íslenska 

handboltalandsliðsins á Ólympíuleikunum í Peking í Kína komið af stað bylgju stórra 

sigra á íþróttasviðinu. 

 Það er ekki eingöngu í ljósi þessara mögnuðu sigra undangenginna ára sem áhugi 

minn á þessu umfjöllunarefni var vakinn. Íslensk íþróttasaga og menning er um margt 

merkileg og áhugaverð. Það er einmitt þessari sögu sem ágæt skil hafa verið gerð í 

Íþróttasafni Íslands á Akranesi allt frá árinu 2002. Safnið hefur með stuðningi 

Akraneskaupstaðar komið á fót góðu safni gripa sem gert er skil að Byggðasafninu á 

Görðum á Akranesi. En mikill vill meira. 

 Með bættri aðstöðu, aukna fjármagni, fleira starfsfólki og umfram allt góðri áætlun 

fyrir framtíð slíks safns ætti að vera hægt að byggja safn sem Íslendingar allir myndu vera 

stoltir af. Skólabörn, afreksfólk í leit að innblæstri, áhugafólk um íþróttir, sögu eða hvoru 

tveggja, innlent og erlent ferðafólk. Allir eiga erindi á slíkt safn.  

Hér á eftir fer markaðsáætlun sem er ætlað að sýna á fram á að allt þetta sé mögulegt 

og meira til. Markaðstæki og tól verða nýtt til greiningar á slíku tækifæri og skoðuð verða 

önnur sambærileg söfn í nágrannalöndum okkar til glöggvunar. Þá verða framkvæmd 

svokölluð opin viðtöl þar sem rætt verður við aðila sem hafa reynslu og þekkingu á 

safnastarfi þar sem íþróttir eru helsta áherslan. Með ofangreint að vopni og meira til 

verður hér sýnt fram á það að sú staðreynd að stórt tækifæri hér liggi fyrir allra augum og 

að tími vanrækslu á því að gera málaflokknum þau skil sem hann verðskuldar sé liðinn. 
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2. Staða minja úr íþróttasögu Íslands í dag 

2.1.  Greining á núverandi aðstæðum 

Íþróttasafn Íslands hefur verið rekið sem einn hluti Byggðasafnsins að Görðum á 

Akranesi frá árinu 2002. Á vefsíðu safnsins er því lýst sem fyrstu og einu sýningu sinnar 

tegundar á Íslandi. Safnið leitast eftir því að segja sögu íþrótta á Íslandi og íslenskra 

íþróttamanna og hefur safnið viðað að sér munum víðs vegar að til þess að endurspegla 

þá sögu á sem bestan máta. Þá er hluti sýningarinnar sérstaklega tileinkaður íþróttasögu 

Akranesbæjar sem einmitt var uppsprettan að því að safnið var sett á laggirnar.  

(Safnasvæðið Akranesi - Íþróttasafn Íslands) 

 Í tengslum við vinnslu þessarar skýrslu var tekið opið viðtal við forstöðumann 

safnsins, Jón Allansson. Jón var hluti af nefnd sem mynduð var í þeim tilgangi að standa 

að stofnun safnsins og var upphaflega hugmyndin að safnið yrði helgað íþróttastarfsemi á 

Akranesi eingöngu. Eitt leiddi af öðru og eftir því sem bætti í þann fjölda muna sem 

gefnir voru til safnsins var ákveðið að búa til heildstæða sýningu, með aðstoð 

sérfræðinga, um íþróttasögu- og starfsemi á landinu öllu. 

 Við stofnun safnsins var hafist handa við öflun muna og reyndist sú vinna nokkuð 

tímafrek og sóttist verkið nokkuð hægt þar sem hafa þurfti sambönd við sérsambönd 

ýmist bréfleiðis eða með símhringingum. Um tvö ár tók að byggja upp safnið og safna 

þeim munum sem prýða veggi þess að stóru leiti í dag. Hafist var handa við 

söguskráningu með aðstoð Dr. Ingimars Jónssonar og var upphaflega hugmyndin sú að 

fleiri aðilar á borð við sérsambönd innan banda ÍSÍ og Ríkissjónvarpið kæmu að þeirri 

vinnu en ekkert varð úr því á sínum tíma og hefur málið ekki verið tekið upp síðan. Nýir 

munir koma þó reglulega inn á borð safnsins samkvæmt Jóni og fékk safnið yfirhalningu 

árið 2012 þar sem nýrri munum voru gerð betri skil en áður. 

 Aðspurður um rekstur og þróun safnsins nefnir Jón það að tækifærin séu sannarlega til 

staðar, en fjármagn og mannafli bjóði ekki upp meira en gert er í dag. Á upphafsárum 

safnsins fengust styrkir frá Safnasjóði, en undanfarin ár hefur Akranesbær staðið fyrir 

öllum rekstri safnsins. Jón lýsir því hvernig miklum væntingum sem gerðar voru til 

safnsins í upphafi hafi ekki verið fylgt eftir vegna skorts á fjármagni og þeim mannafla 

sem safnið hefur yfir að ráða. Heimasíða safnsins er barn síns tíma og þarfnast uppfærslu 

auk þess sem safnið hefur ekki fylgt með í þróun samfélagsmiðla. Þá hefur ekki verið 
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brugðist við mikilli fjölgun ferðamanna á Íslandi undanfarin ár, en allt efni safnsins utan 

minni kynningarbæklinga er eingöngu á íslensku. Jón nefnir þó að til úrbóta standi af 

tilefni af 60 ára afmæli Byggðasafnsins árið 2019 og mun allt safnasvæðið á Akranesi fá 

væna yfirhalningu. 

Íþróttasafn Íslands á Akranesi gerir margt vel og er búið að leggja góðan grunn að 

frambærilegu safni sem kynnir söguna á ágætan hátt. Safnið er þó að mörgu leiti 

fórnarlamb smæðarinnar og þeirrar umgjarðar sem það hefur verið byggt upp á sem einn 

angi Byggðasafnsins að Görðum. Takmarkað fjármagn, mannafli og samkeppni við aðra 

hluta Byggðasafnsins hamlar framþróun og hefur gert það að verkum að safnið hefur ekki 

getað fylgt eftir samfélagslegri þróun. Jón Allansson tekur það fram í niðurlagi viðtalsins 

að viljinn hjá aðstandendum sé til staðar en betur megi ef duga skal. 

2.2.  Menningararfur og Menningarvirði 

„Tilgangur laga um menningarminjar og starfsemi safna er að stuðla að verndun 

menningarminja og tryggja að íslenskum menningararfi verði skilað óspilltum til 

komandi kynslóða og að skil menningarverðmæta til annarra landa fari að lögum. 

Með menningarminjum er átt við fornminjar, menningar- og búsetulandslag, 

kirkjugripi og minningarmörk, hús og önnur mannvirki, skip og báta, 

samgöngutæki, listmuni og nytjahluti, svo og myndir og aðrar heimildir um 

menningarsögu þjóðarinnar. Lög um menningarminjar ná einnig til staða sem 

tengjast menningarsögu þjóðarinnar. Þjóðminjar teljast jarðfastar minjar eða 

lausir gripir eða hlutir sem hafa sérstaka merkingu fyrir sögu Íslands. Þjóðminjar 

skulu verða friðlýstar eða varðveittar í Þjóðminjasafni Íslands eða á vegum þess í 

viðurkenndum söfnum. Til þjóðarverðmæta teljast hvers konar menningarminjar 

sem hafa sérstaka þýðingu fyrir íslenska þjóðmenningu.”  (Alþingi, 2012) 

Svo hljóðar samantekt Alþingis um lög um menningarminjar. Á þeirri stundu sem þessi 

skýrsla er rituð er hvergi getið um minjar er tengjast íþróttaiðkun á einn eða annan hátt í 

lögum um menningarminjar að öðru leiti en svo að ákveðnar menningarminjar geti talist 

til þjóðarverðmæta hafi þær sérstaka þýðingu fyrir íslenska þjóðmenningu. Það er mat 

undirritaðs að margt úr heimi og sögu íþróttanna falli undir þá skilgreiningu, en gera þurfi 

meira afgerandi grein fyrir meðhöndlun minja úr heimi íþróttanna í þessum lögum. Við 
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stofnun íþróttasafns þyrfti að koma á sambandi við skrifstofu menningararfs og fá grein 

gerða fyrir æskilegri meðhöndlun menningararfs- og minja úr heimi íþrótta.  

Í tilraun til þess að renna stoðum undir þá fullyrðingu að íþróttaminjar og saga eigi að 

skipa sess í lögum um menningarminjar er áhugavert að rýna í skilgreiningar og 

kenningar um menningarvirði. Hugtakið menningarvirði er notað innan 

menningarhagfræði og snýr að virðismati menningar. Söfn og aðrir staðir hvar menningar 

er notið eru ákaflega mikilvægir samfélaginu og eru stór áhrifavaldur í lífsgæðum 

þegnanna. Virðismat safnastarfs getur reynst erfitt viðureignar og þrátt fyrir að gjaldkeri 

safns muni seint verða sáttur við innkomu af rekstri safns eru áhrif safna á þjóðfélagið 

nokkuð sem erfitt er að leggja mat á.  (Guðný Margrét Magnúsdóttir, 2011) 

Virði menningar og lista hefur verið greint og tilraun gerð til þess flokka það virði. Í 

fyrsta lagi er um að ræða fagurfræðilegt virði þar sem menningarlegt virði hluta liggur í 

fegurð, samhljóm, formi og öðrum fagurfræðilegum hlutum tengdum verkinu. Í öðru lagi 

er það andlegt eða trúarlegt virði þar sem trúarleg tilvísun er í inntaki verka eða atburða 

eða þá eitthvað andlegt virði sem tengir við innri gildi sem allar manneskjur hafa. Þriðji 

flokkurinn lýtur að þjóðfélagslegu virði sem tengja sköpunina við samfélagið og 

náttúruna í nærumhverfinu og efla þannig þjóðfélagið. Sá fjórði snýst um sögulegt virði 

og hvernig það sem er sett fram endurspeglar ákveðið tímabil í fortíðinni en varpar ljósi á 

líðandi stund á sama tíma. Í fimmta lagi skýrði Throsby frá hinu táknræna virði 

menningar og lista og hvernig túlkun og upplifun þess sem sett er fyrir framan 

safngestinn er höndum hans sjálfs. Að lokum er fjallað um það virði sem falið er í 

uppruna hluta. Með því er átt við að uppruni verka og sýningargripa sé hreinn og 

rekjanlegur sem um leið eykur verðmæti hlutarins.  (Throsby, 2001) 

Sýnt hefur verið fram á að skapandi greinar og menning, safnastarf meðal annars hafi 

gríðarlega jákvæð áhrif á rekstur þjóðarbúsins. Árið 2010 var gefin út skýrsla með 

niðurstöðum úr rannsókn á hagrænum áhrifum skapandi greina, rannsókn sem var m.a. 

fimm mismunandi ráðuneyti auk Íslandsstofu stóðu að. Í stuttu máli þá sýndi rannsóknin 

fram á að gríðarleg þjóðhagsleg verðmæti eru í skapandi greinum og menningu og er þá 

einungis verið að horfa til hagrænna áhrifa og fagurfræðilegt, menningarlegt og 

þjóðfélagslegt virði utan þeirrar jöfnu. Ofangreint bendir til að það sé fátt sem mælir gegn 

því að vel uppbyggt íþróttasafn muni að einhverju leiti hafa slæm áhrif á íslensku þjóðina.  

(Margrét Sigrún Sigurðardóttir & Tómas Young, 2011) 
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2.3. Íslensk safnalög  

Í safnalögum sem samþykkt voru á Alþingi árið 2011 er hlutverk og skipulag safna meðal 

annars tilgreint. Söfn skuli skipulögð í þeim tilgangi að efla starfsemi sína og tryggja að 

menningar- og náttúruarfur Íslendinga komist óspilltur til komandi kynslóða. Þar er 

meðal annars skýrt frá því að það sé hlutverk safnastarfs að tryggja menningar- og 

náttúruarf Íslands og sé það gert með m.a. með skráningu, varðveislu, rannsóknum og 

miðlun á því efni. Styrkja eigi safnkost og gera hann aðgengilegan almenningi og 

fræðamönnum með það að leiðarljósi að efla skilning á þróun og stöðu menningar, lista 

náttúru eða vísinda. (Safnalög nr. 141/2011) 

Safnaráð er skipað til fjögurra ára í senn og samkvæmt safnalögum hlutverk ráðsins 

að hafa eftirlit, vinna að stefnumörkun, halda utan um skilmála fyrir staðla og skráningu 

safna, setja úthlutunarreglur og halda utan um umsagnir vegna umsókna um styrki til 

safnasjóðs svo fátt eitt sé nefnt. Ráðherra skipar safnaráð og er ráðið kostað af safnasjóði.  

(Safnalög nr. 141/2011) 

 Höfuðsöfn á Íslandi eru þrjú talsins, þau eru: 

- Listasafn Íslands 

- Náttúruminjasafn Íslands 

- Þjóðminjasafn Íslands 

Söfnin eru í eigu íslenska ríkisins og hafa verið samþykkt af ráðherra að fenginni tillögu 

frá Safnaráði. Söfnin eru miðstöð safnastarfsemi á sínu sviði og er ætlað að leiða faglegt 

samstarf safna á milli sem og annarra aðila.  (Safnalög nr. 141/2011) 

 

2.4.  Fræðslustarf safna  

Árið 2007 setti framkvæmdastjóri Safnaráðs á fót starfshóp sem fékk það hlutverk að 

skipuleggja samráðsfund með starfsmönnum safna um allt land. Tilgangurinn var að móta 

stefnu um menntunarhlutverk safna og voru fundargestir ábyrgir fyrir ábyrgðaraðilar fyrir 

þeim hluta sinna safna. Sérstaka athygli vekur að enginn fulltrúi er á þeim lista frá 

Byggðasafninu á Görðum á Akranesi en Íþróttasafn Íslands er einmitt rekið undir þeim 

hatti.  (Safnaráð, 2007) 
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Afrakstur fundarins var áhugaverð 13 síðna löng skýrsla þar sem helstu niðurstöður 

samráðsfundarins eru dregnar fram. Stefna var mörkuð og markmið voru sett um hlutverk 

safna við fræðslu og mikilvægi þess að einfalda aðgengi og aðstöðu safna. Þá var dregið 

fram gæði upplifunar og fræðslu í meiri mæli. Starfsmannastefna var nefnd og jafnvel 

starfsmannaskipti jafnt innanlands sem utan auk þess sem rætt var að efla tengsl milli 

safna og samfélags og annara menntastofnana við þróun á fræðslustarfi sínu. Þannig átti 

að nýta kennslufræðilegar aðferðir við uppsetningu á sýningum og þemum og jafnframt 

að öll starfsemi safna verði byggð á faglegri grunni með sterkri tengingu við skólakerfið.  

(Safnaráð, 2007) 

Áhugaverð atriði voru dregin fram í ljósi mikils hraða tæknilegrar þróunar og þá 

sérstaklega rafrænna miðla á samráðsfundinum. Rætt var að möguleikar rafrænna miðla 

yrðu nýttir eftir aðstæðum, uppbygging vefsíðna bæði gagnvart almenningi og skóla. 

Hafa má í huga að samráðsfundurinn var haldinn á barmi byltingar í formi snjallsíma og 

þess vegna voru þeir eðlilega ekki til umræðu. Höfuðsöfnum var veitt það verkefni að 

leiða og halda utan um þróun upplýsinga- og gagnagrunns um starfsemi safna.  (Safnaráð, 

2007) 

Í sambandi við samráðsfundinn í október 2006 var gerð könnun á þáverandi 

menntunarhlutverk og hvaða áherslur svarendur teldu mikilvægar við stefnumótun á því 

sviði. Þáttakendur könnuninnar voru að stærstum hluta sömu aðilar og sat sjálfan 

samráðsfundinn seinna meir. Meðal áhugaverðra niðurstaðna könnunarinnar var m.a. að 

89% svarenda töldu bæti þyrfti aðstöðu safnsins til fræðslu- og menntunarstarfs. Þá höfðu 

58% svarenda enga sérstaka stefnu í menntunar- og fræðslumálum, þrátt fyrir að 67% 

hafi svarað því til að ákvæði væri um menntunar- og fræðslustefnu í heildarstefnu 

safnsins. Það bendir því allt til að stefna sé til staðar en að lítið sé gert á meirihluta safna 

til þess a 

ð framfylgja þeirri stefnu. En 100% svarenda svöruðu því játandi að stefnu væri þörf 

og 98% töldu að slík stefna væri líkleg til þess að stuðla að árangursríkara safnastarfi. 

Annað sem vekur áhuga við skoðun á niðurstöðum könnunarinnar er að söfnin hafa 

almennt fáa starfsmenn. 77% þeirra hafa einungis yfir 1-5 starfsmönnum að ráða og 88% 

eru með 10 starfsmenn eða færri við störf. 91% starfsmanna sinna menntunarhlutverki í 

sínum störfum á einn eða annan hátt þrátt fyrir að slíkt komi ekki fram í starfslýsingu 
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viðkomandi. Þegar kom að spurningum um virkni á rafrænum miðlum telja 66% 

svarenda að endurbóta sé þörf eða að einungis lágmarkskröfum sé mætt á því sviði. Flest 

notast söfnin við heimasíður sínar til miðlunar upplýsinga, en í mismiklu magni þó. Að 

lokum þá eru meirihluti safna á því að skólafræðsla til leik-, grunn- og háskóla sé 

viðunandi. Að sama skapi telja fleiri þörf á úrbótum er snýr að þjónustu og fræðslu til 

erlendra gesta. (Safnaráð, 2007) 

2.5.  Hvað á heima á íþróttasafni  

Sagan lengist og með hverju árinu sem líður bætast við merkilegir munir sem geta og 

munu skipta máli í sagnfræðilegu samhengi. Þessi þróun gerir það að verkum að áskorun 

safna við mat á því hvaða munir eigi heima á safni verður sífellt stærri. Hvaða munum á 

að taka við, hverju á að halda, hvað á að gefa eða jafnvel selja? Þetta eru allt spurningar 

sem stjórnendur safna um allan heim þurfa að leita svara við og verður leitin að rétta 

svarinu sífellt erfiðari. Þessi þróun leiðir af sér að krafan á vitneskju um uppruna hluta 

eykst og gerir það að verkum að söfn gætu hafnað merkilegum mun sökum plássleysis 

þar sem ekki er hægt að sannreyna raunverulegan uppruna hlutarins. 

  Það sem er flokkað sem drasl í dag getur reynst ómetanlegt á morgun. Til þess að setja 

hlutina í samhengi, þá á hersafnið í Svíþjóð samanlagt yfir 60.000 muni og listaverk í 

geymsluhúsnæði í Stokkhólmi. Munir sem hafa safnast upp í gegnum árin og ekki er 

pláss fyrir í húsakynnum safnsins í dag. Spurningin um það hverju á að halda og 

varðveita og hvað það er sem á að losa sig við sækir á stjórnendur safnsins en með tíð og 

tíma hefur sveigjanleiki hjá sérfræðingum í safnamálum orðið meiri í þessum efnum í 

ljósi vaxandi framboðs muna.  (SVT, 2013) 

3. Markaðsáætlun 

3.1.  Markaðsstefna 

Markaðsstefna vöru og þjónustu skal vera mótuð í samvinnu við yfirstjórn og aðrar 

deildir skipulagsheildar. Stefnan og markmið hennar ætti að endurspegla það hlutverk 

sem fyrirtækið hefur markað sér. Markaðsstefnan dregur fram sérkenni og eiginleika 

þeirrar vöru og þjónustu sem á að selja eða bjóða og leitast við að finna sér stað í hugum 

neytenda.  (Impra nýsköpunarmiðstöð) 
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Markaðsstefna Íþróttasafn Íslands ætti þess vegna að miða að því að ná til markhópa 

sinna á sem bestan hátt. Markmið safnsins er að miðla upplýsingum um sögu íþrótta og 

helstu afrekum íslenskra íþróttamanna og er stefnan mótuð eftir því markmiði. Jafnframt 

þarf markaðsstefna að vera í samræmi við rekstrarstefnu fyrirtækisins í heild og fjármagn 

og mannafli til staðar til þess að raunhæft sé að markmiðum stefnunnar sé náð. 

 Markaðsstefna Íþróttasafn Íslands verður nánar skilgreind í síðari köflum en lögð 

verður fram skýr stefna í markaðsmálum þar sem meginmarkmiðið er að skapa safninu 

pláss í hugum neytenda. Það verður gert í gegnum auglýsingar, kynningar og aðra 

viðburði sem lokka gesti til safnsins. Raunhæf markmið um gestafjölda bæði á heimasíðu 

og á safnið sjálf verða sett og eru auðveldlega mælanleg til þess að meta árangur 

markaðsstarfsins. Stefnu þarf að marka til lengri og skemmri tíma. 

 

3.2.  SVÓT-Greining  

SVÓT-greining er tæki sem fyrirtæki nýta sér til þess að greina stöðu sína á markaði og í 

raun fyrsta skrefið í því að skipuleggja markaðsstarf sitt. Greiningin setur áhersluna á 

lykilatriðin og er getur stutt við heildstæða markaðsáætlun á jákvæðan hátt. SVÓT-

greiningin skiptist í fjóra hluta og skoðar innra og ytra umhverfi fyrirtækisins. Við 

greiningu eru hlutarnir fjórir greindir út frá þessum innri og ytri aðstæðum, flokkarnir eru 

styrkleikar (strengths), veikleikar (weaknesses), ógnanir (threats) og tækifæri 

(opportunities). Greining á þessum þáttum hér að neðan gengur út frá því að safnið sé 

staðsett við Laugardalsvöll í Reykjavík 

3.2.1. Styrkleikar  

- Einstakt safn af sinni gerð með munum sem ekki er að finna annars staðar. 

- Miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu, í hæfilegri fjarlægð frá miðbæ. Einfalt aðgengi 

skólahópa og fjölskyldna. 

- Áhugaverður afþreyingarkostur fyrir barnafjölskyldur og ferðamenn. 

- Tækifæri til þess að setja merkilega sögu fram á áhugaverðan hátt. 

- Nálægð við sérsambönd einfaldar aðgengi að munum og minjum. 
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- Nálægð við fjölskyldu- og húsdýragarðinn, skautahöll, Laugardalshöll o.fl. þar sem 

hægt er að tengja heimsóknir í safnið við aðra afþreyingu. 

3.2.2. Veikleikar  

- Fordæmi fyrir sambærilegu safnastarfi á íslenskan mælikvarða skortir. 

- Tenging við Laugardalsvöll gæti orðið til þess að gestir tengi safnið eingöngu við 

knattspyrnu. 

3.2.3. Ógnanir  

- Samkeppnisaðilar s.s. önnur söfn og aðilar sem bjóða upp á svipaða eða sambærilega 

þjónustu. 

- Efnahagur. Safnið væri háð framlögum frá menntamálaráðuneyti og/eða ÍSÍ. 

- Samvinna. ÍSÍ og sérsambönd þurfa að sýna fram á samstarfsvilja, sé hann ekki til 

staðar gæti það háð framgangi safnsins. 

- Alþjóðavæðing. 

3.2.4. Tækifæri  

- Tækninýjungar hafa opnað alveg nýjan markað fyrir safnastarf. 

- Samfélagsmiðlar gera söfnum kleift að nálgast markhóp sinn á frumlegan og öðruvísi 

hátt og gefa þannig safninu tækifæri til þess að skera sig úr. 

- Aukinn ferðamannastraumur til Íslands undanfarin ár. 

3.3  Fimm krafta líkan Porters  

Fimm krafta líkan Michael Porters fjallar um það hvernig fyrirtæki geta beitt sér til þess 

að ná fram samkeppnishæfni á markaði og leitast við að útskýra þá þætti sem stjórna 

samkeppni og hafa áhrif á hana. Þessum þáttum er ætlað að ákvarða það hvort markaður 

sé fýsilegur fyrir fyrirtæki til þess að starfa á og segja til um það hverju megi búast við 

innan þess markaðar. Samspil þessara fimm krafta og áhrif þeirra er misjafnt eftir því um 

hvaða atvinnugrein er að ræða. Samkeppni spilar einnig stórt hlutverk og er það ljóst að 

með örum vexti ferðamanna á Íslandi undanfarin ár hefur stóraukið bæði framboð og 

eftirspurn eftir afþreyingu af ýmsu tagi. Aukin samkeppni leiðir alla jafna til aukinna 
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útgjalda þar sem taka þarf til aðgerða við breyttum aðstæðum á markaði. Það er hægt að 

meta það sem svo að samkeppni safna sé tvískipt. Annars vegar er það samkeppni við 

önnur söfn sem bjóða upp á svipaða eða sambærilega þjónustu og þá sérstaklega miðað 

að yngri markhópum og hins vegar samkeppni við aðra afþreyingu fyrir ferðamenn. 

Líkan Porters var byltingarkennt að því leiti að það sýndi skipulagsheildum fram á það að 

rýna þyrfti í fleiri þætti en eingöngu beina samkeppnisaðila við greiningu á markaði. 

Skoða þyrfti markaðinn í víðari skilningi með tilliti til hugsanlegra keppinauta í 

framtíðinni og hvernig mætti bera kennsl á, og seinna meir ná til, viðskiptavina þeirra. 

Þannig færist áherslan frá því að einbeita sér eingöngu að ákveðnum geira í það að sækja 

viðskipti frá fyrirtækjum á öðrum mörkuðum. Í þeim skilningi liggja tækifæri íþróttasafns 

að miklu leiti utan markhópa hins hefðbundna viðskiptavinar annarra safna. Fjölskyldur í 

leit að afþreyingu nokkurs konar, innlendir og erlendir ferðamenn svo eitthvað sé nefnt 

mætti skilgreina sem fýsilega kosti til markaðssóknar samkvæmt útskýringum Porters.  

(Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2007) 

Hér að neðan verða þessir fimm kraftar skoðaðir út frá safnamarkaði og þeirri 

samkeppni sem þar ríkir. Greiningin hjálpar til við mótun ýmissa þátta s.s. verðlags, 

fjárfestinga  Þættirnir verða greindir með það í huga að söfn eru alla jafna ekki rekin í 

hagnaðarskyni. (Porter, 1979)   

3.3.1 Núverandi samkeppnisaðilar 

Samkvæmt kenningu Porters er ekki fýsilegt að ráðast inn á markað þar sem samkeppni 

er hörð og keppinautar margir og sterkir. Hinir fjórir þættir í kenningu Porters, birgjar, 

nýir samkeppnisaðilar, viðskiptavinir og staðkvæmdavörur hafa allir áhrif á þennan þátt á 

einn eða annan hátt. 

 Helstu samkeppnisaðila safna mætti telja önnur söfn, kvikmyndahús, önnur 

menningarleg afþreying, sýningar ýmis konar og fræðslusetur. Hér er stærsta ógnin og 

samkeppnin um styrki og aðrar greiðslur sem safnið ætti mögulega aðgang að. 

Söluráðarnir fjórir, sem nánar verður komið inná síðar í þessari greinagerð, eru gott tól til 

þess að auka samkeppnishæfni með því að bjóða upp á þjónustu af háum gæðum, góða 

staðsetningu, stilla verðum eftir markhóp og kynna safnið á frumlegan og áhugaverðan 

hátt.  (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2007) 
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3.3.2 Birgjar  

Helstu birgjar íþróttasafns teljast til Íþróttasambands Íslands og aðildarfélaga þess, 

annarra safna auk einkaaðila.  (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2007) 

3.3.3 Nýir samkeppnisaðilar  

Önnur ný söfn og aðrir aðilar sem bjóða upp á afþreyingu sem miða að sama markhóp. 

Það er mikilvægt fyrir safnið að bregðast við mögulegri innkomu nýrra aðila með 

fyrirbyggjandi aðferðum til þess að lágmarka áhrif þessara aðila á starfsemi fyrirtækisins. 

Það er mögulegt í með því að byggja upp góð viðskiptasambönd við birgja og 

styrkveitendur og skapa sterkt samband við viðskiptavini og með því tryggja stöðu sína á 

markaði og markaðshlutdeild.  (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2007) 

3.3.4 Viðskiptavinir 

Hér er að mestu um að ræða gesti safnsins í formi skólahópa og innlends og erlends 

ferðafólks. Þessir aðilar hafa vissulega um aðra kosti að velja og er það hlutverk safnsins 

að bjóða upp á slíka þjónustu og gæði að viðskiptavinir velji safnið sem sinn næsta 

áfangastað, og komi aftur.  (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2007) 

3.3.5 Staðkvæmdarvörur  

Önnur söfn, menningarlegir- og íþróttaviðburðir geta talist til staðkvæmdarvara fyrir 

íþróttasafn. Séu markar slíkar vörur eða þjónustur á markaði telur Porter inngöngu á 

slíkan markað ekki fýsilega. Hér er lykilatriði að höfða til viðskiptavinarins og lágmarka 

líkur þess að hann leiti á önnur mið í leit að afþreyingu. Þessi þáttur stýrist oftar en ekki 

af kostnaði og eru m.a. fordæmi fyrir því að hægt sé að heimsækja söfn sér að 

kostnaðarlausu sem eykur líkur þess að viðskiptavinurinn haldi tryggð við safnið.  (Hitt, 

Ireland, & Hoskisson, 2007) 

3.4  Markaðshindranir  

Inngönguhindranir á markað eins og safnamarkaðurinn er í eðli sínu geta reynst 

margslungnar. Tilgangur og markmið nýrra aðila á markaði er alla jafna að láta til sín 

taka og ná markaðshlutdeild af samkeppnisaðilunum. Það er því gríðarlega mikilvægt 

fyrir nýjan aðila á markaði að huga að þeim markaðshindrunum og viðbrögðum 
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samkeppnisaðila við þessum nýja aðila sem hugsanlega eru til staðar. Markaðshindranir 

gera nýjum aðilum erfitt fyrir að fóta sig á nýjum markaði, ef það er hægt að komast yfir 

þessar hindranir á annað borð. Háar inngönguhindranir gefa þeim aðilum sem þegar eru á 

markaði forskot sem verður oftar en ekki til þess að yfirburðir þeirra aðila eru gríðarlegir. 

Komi nýr aðili inn á gróinn markað er þó ekkert því til fyrirstöðu að hægt sé að velta 

þeim stærri undir uggum með góðum undirbúningi og faglegri úfærslu.  (Hitt, Ireland, & 

Hoskisson, 2007) 

Skipulagsheildir sem ráðast inn á nýja markaði þurfa að gera ráð fyrir því að 

samkeppnisaðilar séu reiðubúnir að mæta nýjum aðilum með aðgerðum. Það sem hins 

vegar gæti hjálpað íþróttasafni við að ná fótfestu er sú sérstaða sem slíkt safn myndi 

bjóða upp á þar sem sambærilegt safn eða afþreying er ekki til staðar í slíkri mynd á 

höfuðborgarsvæðinu í dag. Tækifæri til þess að byggja forskot gagnvart öðrum söfnum 

og afþreyingu væri því til staðar þegar frá byrjun.  (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2007) 

3.4.1 Stærðarhagkvæmni  

Eftir því sem skipulagsheild stækkar og lærir af reynslu sinni eykur það 

stærðarhagkvæmni sína og verður skilvirkara í aðgerðum sínum. Framleiðslukostnaður 

lækkar eftir því sem eftirspurn eftir vöru eða þjónustu eykst. Á sama tíma eykur þetta 

sveigjanleika skipulagsheilda til þess að bregðast við breytingum á markaði eða taka til 

sértækra aðgerða til þess að sækja stærri hlutdeild. Að vera með sértæka vöru eða 

þjónustu á markaði getur gefið nýjum aðilum ákveðið forskot án þess að ná fram 

stærðarhagkvæmni með því vera sveigjanleg og geta brugðist hratt við breyttum þörfum 

og væntingum viðskiptavina.  (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2007) 

3.4.2 Vöruaðgreining  

Skipulagsheildir hafa tækifæri til þess að skapa sér ákveðna sérstöðu í hugum 

viðskiptavina sinna. Þessi sérstaða getur verið í formi ákveðinnar vöru eða þjónustu og 

verið náð fram með vel útfærðri markaðsherferð. Viðskiptavinir sem aðlagast vöru eða 

þjónustu og finna þetta virði eru líklegri til þess að sækjast eftir því sama aftur og verða 

þannig tryggir langtímaviðskiptavinir sem eru öllum skipulagsheildum dýrmætir. Það er 

því gríðarlega mikilvægt fyrir nýja aðila á markaði að vanmeta ekki þennan þátt og leggja 
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tíma, peningar og vinnu í að tengjast ákveðnum böndum við tilvonandi viðskiptavini.  

(Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2007) 

3.4.3 Eiginfjárkröfur 

Fyrir nýja aðila á markaði er mikilvægt að hafa fjárhagslegt bolmagn til fjárfestinga. 

Kostnaður vegna standsetningar nýs íþróttasafns skal ekki vanmetinn og utan kostnaðar 

við leigu eða kaupum á húsnæði þá kemur til kostnaður vegna annarra innanstokksmuna, 

birgða, launa starfsmanna og markaðsaðgerða svo eitthvað sé nefnt. Það er erfitt að sjá 

fyrir sér stofnun slíks safns án aðkomu fjársterkra aðila og/eða ríkis og bæjar eigi 

aðgerðin að heppnast.  (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2007) 

3.4.4 Stefna Stjórnvalda 

Það er ljóst að stefna og aðkoma stjórnvalda hefur gríðarlega mikið að segja við stofnun 

safns á borð við Íþróttasafn Íslands. Núverandi safn sem eins og áður sagði er staðsett á 

Akranesi er eingöngu rekið af Akranesbæ án nokkurrar aðkomu ríkis undanfarin ár. 

Samkvæmt Jóni Allanssyni forstöðumanns safnsins fengust „einhverjir styrkir“ frá 

íslenska ríkinu á upphafsárum safnsins, sem var stofnað árið 2002, en síðan þá hefur 

hvorki verið sótt eftir styrkjum af hálfu safnsins né nokkur aðstoð verið boðin frá ríki. 

3.5  Miðuð Markaðssetning  

Skipulagsheildum er upplagt að reyna að aðgreina sig á einn eða annan hátt frá 

samkeppnisaðilum sínum. Geta til þess miða skilaboðum að fyrir fram greindum 

markhóp sem sýnir fram á hæfni til þess að uppfylla þarfir og væntingar hópsins verður 

meiri með skýrri stefnu um það hvernig skuli greina sig frá samkeppnisaðilunum. Önnur 

leið þess að ná til markhóps er að leggja áherslu á lítinn hluta markaðarins og þróa þannig 

með sér betri skilning á markaði og markhópnum auk þess sem kostnaður lækkar. Um er 

að ræða nokkuð þrönga stefnu sem ætti að henta safni á borð við íþróttasafnið vel. Safnið 

kemur með eitthvað nýtt virði á markað sem hefur ekki haft val um slíka þjónustu fyrr og 

opnar fyrir möguleikann á að ná til markhópa sinna á skilvirkari hátt.  (Almeida, án dags.) 

Helstu markhópar nýs íþróttasafns myndu teljast eftirfarandi: 

a) Skólahópar – Skipulagðar skoðunarferðir fyrir skóla. 
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b) Íþróttalið – Yngri, og eldri, íþróttalið af höfuðborgarsvæðinu, landsbyggð sem 

og erlendis frá ættu að geta sótt innblástur úr sögu og afrekum íslenskra 

íþróttamanna. 

c) Innlendir ferðamenn – Íslendingar eru í auknum mæli að ferðast um eigið land 

og á það alveg eins við um einstaklinga af landsbyggðinni sem koma á 

höfuðborgarsvæðið eins og  

d) Erlendir ferðamenn – Með afrekum undanfarinna ára hefur hróður íslenskra 

íþrótta og íþróttamanna borist víða sem gerir slíkt safn að miklu aðdráttarafli 

fyrir erlenda ferðamenn. 

Hagstofa Íslands heldur utan um tölfræði um heimsóknartíðni á söfn og aðra tengda 

starfsemi. Ríflega helmingur gesta á söfn og aðra skilda starfsem á Íslandi árið 2015 voru 

af erlendum uppruna. Tæplega 80% þessara gesta sóttu söfn tengd sögu eða listum á einn 

eða annan hátt á ferðum sínum um landið. Tíðni heimsókna á söfn tengd sögu var svo til 

jöfn á milli innlendra og erlendra ferðamanna árið 2015 en þessar tölur hafa jafnast 

umtalsvert þar sem á árunum 2011 og 2012 var umtalsvert stökk í fjölgun erlendra 

safngesta sem fór í fyrsta skipti yfir 2 milljónir heimsókna árið 2013.. Helst það í hendur 

við tölur um stóraukinn straum ferðamanna til Íslands undanfarin ár.  (Hagstofa Íslands, 

2015) 

3.6  Staðfærsla  

Þegar staðfæra á vöru eða þjónustu þarf að skoða gildismat markhópanna og nýta sér þá 

þekkingu til þess að ná til hópsins. Með þá þekkingu að vopni er leitast við að leggja sig í 

huga neytandans við hlið samkeppnisaðila og nýta sér þá aðgreiningu eða sérstöðu sem 

vörumerkið hefur svo að það standi upp úr hópnum og sé neytandanum efst í huga.  

(Kotler, Armstrong, Wong, & Saunders, 2008) 

Staðfærsla snýst um að finna og einangra þá þætti sem markhópurinn tengir 

sérstaklega við vörumerkið. Á hinn bóginn er einnig mikilvægt að átta sig á þeim þáttum 

sem að safnið gæti átt sameiginlegt með markhópnum. Þá þætti er hægt að styrkja með 

góðri staðfærslu þar sem val á þeim þáttum sem einkenna eiga merkið eru dregnir fram. 

Íþróttasafn Íslands er stórt og sterkt nafn á vörumerki sem markhópurinn á auðveldlega 

að geta tengt við og áttað sig á því hvað safnið stendur fyrir og hefur upp á að bjóða. Það 
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er aðgreinandi á þann hátt að ekkert annað slíkt safn eða afþreyingu er að finna á 

höfuðborgarsvæðinu og er líklegt til þess að ná sterkri tilfinningalegri tengingu, 

sérstaklega við íslenska gesti í ljósi árangurs á íþróttavöllum um allan heim undanfarin ár.  

Sérstaða íþróttasafns innan um önnur söfn á Íslandi væri þó nokkur. Tækifæri til þess að 

setja sig efst í huga viðskipavina framtíðarinnar með áhugaverðum útstillingum og 

umfram allt svæði helgað hreyfingu barna væri einstök í hugum skólabarna sem dæmi. 

3.7  Söluráðarnir fjórir  

Söluráðarnir fjórir (e. Marketing Mix) er tól sem vísar til þeirra aðgerða sem 

skipulagsheildir taka til á markaðslegum grundvelli þegar búið er að skilgreina markhóp 

þeirrar vöru eða þjónustu sem fyrirtækið hyggst bjóða. Hinir sígildu fjórir söluráðar 

Kotlers eru vara, verð, kynning og dreifing en þessum fjórum þáttum er ætlað að hjálpa 

skipulagsheildum við áætlanagerð fyrir kynningu á vörum sínum og þjónustu.  (Kotler, 

Armstrong, Wong, & Saunders, 2008) 

3.7.1 Vara  

Varan eða þjónustan sem um ræðir er safn sem hefur það að markmiði að kynna og gefa 

innsýn í íþróttasögu Íslendinga frá upphafi til dagsins í dag. Stefnan ætti að vera að bjóða 

upp á yfirburðar þjónustu, leidda af fagfólki sem jafnframt býr yfir gríðarlegri þekkingu á 

viðfangsefninu. Eldri munir í bland við nýrri auk sérstakra sýninga til skemmri tíma sem 

fanga augnablik líðandi stundar. 

3.7.2 Verð 

Verði verður stillt í hóf eða í línu við önnur sambærileg söfn á höfuðborgarsvæðinu. 

Ákjósanlegast væri að hafa aðgang að safninu endurgjaldslausan fyrir skóla- og 

íþróttahópa en lágur aðgangseyrir tekinn fyrir aðra gesti safnsins. Megin innkoma 

safnsins ætti að koma í formi styrkja frá Reykjavikurborg og ríki og því ekki treyst á 

aðgangseyri sem helstu tekjulind safnsins. Safnið á að vera aðgengilegt öllum óháð kyni, 

aldri, stétt eða stöðu. 
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3.7.3 Dreifing  

Ákjósanleg staðsetning fyrir íþróttasafn væri að mati höfundar í Laugardal í Reykjavík 

þar sem vagga íþrótta á Íslandi er. Eðlilegast þætti að byggja upp slíkt safn í samstarfi 

með byggingu nýs þjóðarleikvangs sem hefur verið í umræðunni á undanförnum 

misserum. Laugardalur er miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu þar sem samgöngur og 

aðkoma er með ágætum. Í göngufæri fyrir ferðamenn og með gott aðgengi fyrir 

langferðabíla með skólahópum gerir staðsetninguna ákjósanlega.  

 Slík staðsetning gerir kleift að tengja safnið við íþróttaviðburði sem eiga sér stað á 

svæðinu þar sem árlega fara fram stórar keppnir og kappleikir sem laða að þúsundir 

manna.  

3.7.4 Kynning 

Nýjasta tækni verður nýtt til kynningar safnsins og að ná til markhópa þess. 

Samfélagsmiðlar, kynningar í skólum og hjá íþróttafélögum auk kynningarefnis á 

mismunandi tungumálum verður komið fyrir augu ferðamanna. 

Samfélagsmiðlar verði nýttir til þess að ná til yngri kynslóðar sér í lagi með 

áhugaverðu, gagnvirku efni sem knýr neytandann til aðgerða og hvetur hann til þess að 

afla sér frekari þekkingar á efninu. Þar kemur heimasíða safnsins til skjalanna sem 

lykilþáttur. Nútímaleg heimasíða með tengingu við samfélagsmiðla og fréttum úr heimi 

íþróttanna er mikilvægt kynningartæki í hinum gagnvirka heimi nútímans. Góð heimasíða 

getur reynst frábær framlenging á safninu sjálfu á veraldarvefnum sem fangar áhuga 

verðandi viðskiptavina og dregur þá inn. 

3.8  Markmið 

Markaðsleg markmið skipulagsheildar þarf rétt eins og markaðsáætlunin í held að vera 

vel kynnt fyrir starfsmönnum og samþykkt af yfirstjórn. Taka þarf tillit til birgja og 

annarra aðila sem gætu þurft að bregðast við breyttum markmiðum fyrirtækisins.  (Impra 

nýsköpunarmiðstöð) 

Markmiðasetning þarf að vera SMART: 

S – Skilvirk og framkvæmanleg. Eru markmiðin raunhæf? 

M – Mælanleg. 
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A – Afgerandi. Hver er árangurinn sem á að ná? 

R – Raunhæf. 

T – Tímasett. 

 (Impra nýsköpunarmiðstöð) 

Með flutningi Íþróttasafns Íslands frá Akranesi til Reykjavíkur má gera ráð fyrir því að 

fjöldi gesta myndi margfaldast gríðarlega og auka tekjumöguleika safnsins eftir því. 

Samkvæmt könnun Hagstofunnar árið 2014 fór tala yfir gesti safna og skyldrar starfsemi í 

fyrsta skipti yfir tvær milljónir, en í kringum aldamót var þessi tala að skríða yfir milljón. 

Aðsókn hefur aukist jafn og þétt á öldinni og tekur mikinn kipp á milli 2011 og 2014 þar 

sem aðsókn á öllu landinu fer úr u.þ.b. 1,5 milljónum gesta og yfir tvær milljónir.  

(Hagstofa Íslands, 2015) 

 Áhugavert er að skoða tölur Hagstofunnar eftir landshlutum, en árið 2014 voru 1,3 

milljónir eða 61% gesta ársins að söfnum og skyldri starfsemi á höfuðborgarsvæðinu. 

Vesturland allt, þar sem Íþróttasafn Íslands er staðsett, fékk einungis ríflega 150.000 gesti 

á árinu 2014 öllu. Þrátt fyrir að gestafjöldi hafi þrefaldast frá árinu 2012 þá er ljóst að um 

mun auðugri garð er að gresja með standsetningu safns á höfuðborgarsvæðinu.  (Hagstofa 

Íslands, 2015) 

 Með aðferðafræði SMART í huga má því setja safninu nokkuð bjartsýn markmið er 

varða heimsóknir gesta. Með vel útfærðri markaðs- og aðgerðaáætlun má gera ráð fyrir 

því að heimsóknarfjöldi á safnið muni vaxa jafnt og þétt fyrsta árið og að tveimur árum 

liðnum muni safnið hafa tekið til sín hlutdeild sem nemur hlutfallslegum mun á 

heimsóknum á söfn og skyldrar starfsemi á höfuðborgarsvæði og vesturlandi. Markmið 

sem er raunhæft, mælanlegt, framkvæmanlegt og afgerandi og hægt er að fylgjast með 

þróun mála yfir tíma. Sé útlitið svo að markmið eru ekki að nást er nauðsynlegt er að hafa 

þróað viðbragðsáætlun sem hægt sé að grípa til og með því annað hvort aðlaga 

markaðsáætlun að nýjum markmiðum eða að spýta í lófana og sækja þær heimsóknir sem 

þarf með sterkri markaðssókn. 

4. Aðgerðaáætlun 

Aðgerðaáætlun sem sett er upp í þessum kafla tengist eingöngu markaðslegum þáttum og 

gerir ráð fyrir því að búið sé að samþykkja uppbyggingu nýs íþróttasafns í Laugardal í 
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Reykjavík. Meginmarkmið aðgerðaáætlunarinnar er að nota þau greiningartæki og tól 

sem gert hefur verið grein fyrir hér að ofan og móta þannig stefnu í markaðsmálum við 

opnun nýs safns. Aðgerðaáætlun miðar að því að ná til þess markhóps sem safnið vill ná 

til og skapa sér sess í hugum þeirra. 

Í samtölum höfundar við aðstandanda Íþróttasafns Íslands á Akranesi virðist staðreyndin 

vera sú að lítil sem engin fagleg markaðsleg stýring sé til staðar á safninu í þeirra daglegu 

störfum. Nefndi starfsmaður safnsins að ástæðan fyrir því væri einna helst sökum 

manneklu og fjárskorts sem þvingar safnið til þess að forgangsraða stýringu og stefnu 

starfseminnar. Einnig var rætt við aðstandanda hins sænska íþróttasafns sem staðsett er í 

Stokkhólmi og var áhugavert þegar greint var frá því að engin eiginleg markaðsstefna sé 

við líði hjá safninu. Það á þó sína skýringu sem liggur í því að helsta markmið safnsins er 

að fræða, sérstaklega grunnskólabörn um sögu íþrótta og hvetja þau til hreyfingar og 

íþróttaiðkunar. Í því ljósi var ekki talin sérstök þörf á sérstakri markaðsstefnu eða stórra 

markaðslegra rannsókna eða aðgerða. 

4.1.  Stafræn markaðssetning 

Það er ekki af tilviljun einni að stafræn markaðssetning sé fyrsti punktur í þessari 

aðgerðaáætlun. Það virðist vera að þau söfn sem höfundur hefur rannsakað í tengslum við 

þessa skýrslu vanmeti áhrifamátt góðrar vefsíðu og rétta nýtingu samfélagsmiðla stórlega. 

Líkt og fræðamaðurinn Michael Porter sagði eftirminnilega árið 2001, lykilspurningin er 

ekki hvort að fyrirtæki eigi nýta sér nútímatækni, heldur er það eingöngu spurning um 

það hvernig skuli nýta hana eigi fyrirtækið að vera áfram samkeppnishæft.  

Með tækniþróun undanfarinna ára hefur jákvætt, eða neikvætt umtal á veraldarvefnum 

reynst fyrirtækjum annað hvort mikill happafengur eða hreinlega banabiti. Þarna getur 

verið um að ræða 21.aldar „word-of-mouth“ markaðsfærslu sem er hagstæðasta 

markaðsaðgerð sem hægt er að leggjast í. Dæmin hafa sýnt að jákvætt umtal á réttum stað 

á réttum tíma getur margfaldað sölu á tiltekinni vöru eða þjónustu. Það er því hlutverk 

markvissrar stefnu á stafrænum miðlum að hafa  áhrif á þessa umræðu og sjá til þess að 

hún sé fyrirtækinu til hagsbóta.  
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4.1.1. Vefsíða 

Smekkleg, nútímaleg, fræðandi, upplýsandi og stöðugt viðhald með fréttum og nýju efni 

eru lykilatriði við uppbyggingu vefsíðu Íþróttasafns Íslands. Mikilvægt að tilvonandi 

gestir hafi á einum stað aðgang að svörum við öllum þeim spurningum sem vakna um 

opnunartíma, verðlista, hópabókanir, sýningar, viðburði, helstu sýningargripi o.fl. 

Jafnframt eiga þar að finnast upplýsingar um tengiliði þar sem hægt er á einfaldan hátt 

bera upp spurningar, leggja fram tillögur eða aðrar fyrirspurnir sem fengist svar við hratt 

og örugglega. Sérstaka áherslu ætti að leggja á börn og unglinga á grunnskólaaldri sem 

eru einn stærsti markhópur safnsins og eru líkleg til þess að fá foreldra sína með sér í 

heimsókn á safnið sjái þau áhugavert efni á heimasíðu safnsins. 

Mikilvægur hlekkur í uppbyggingu heimasíðu er að geta boðið upp á upplýsingar á 

öðrum tungumálum. Erlendum gestum á íslenskum söfnum hefur fjölgað gríðarlega 

undanfarin ár og er þjónusta við þá gesti ekki síður mikilvæg en íslenska gesti. Hróður 

íslensks íþróttafólks hefur borist með ógnarhraða um gjörvallan heiminn undanafarin ár 

sem er líklegt til þess að kveikja áhuga erlendra ferðamanna á íþróttasögu landsins og 

komast nær sannleikanum um það hvernig litla Ísland hefur komist á þann stall sem það 

situr á í dag. 

Heimsóknir á heimasíðuna er mælanleg stærð sem gagnlegt er að fylgjast með. Hægt 

er að sjá það hvaða undirsíður eða einstakar fréttir eru að fá flestar eða fæstar heimsóknir 

og með þær upplýsingar að vopni styrkja veikari pósta með því t.d. að flytja ákveðna hluti 

sem þurfa að koma fyrir augu tilvonandi gesta á forsíðu. 

Á heimasíðunni mun jafnframt verða sett upp tenging við samfélagsmiðla þar sem 

með einum smelli verður hægt að fylgja nýjustu fréttum frá safninu. Sem leiðir okkur 

einmitt inn í næsta kafla. 

4.1.2. Samfélagsmiðlar 

Það er eðlilegt að velta því fyrir sér hvort að íþróttasafn eigi nokkuð erindi á 

samfélagsmiðla, en með vísan í ummæli Porters hér að ofan er það ljóst að safnið hefði 

sannarlega ekki efni á því að sinna ekki þessum þáttum. Samfélagsmiðlar eru tiltölulega 

ódýr og skilvirk leið til þess að senda skilaboð til markhóps síns. Á Facebook er sett upp 

sérstök fyrirtækjasíða helguð safninu með lykilupplýsingum, að einhverju leiti þeim 
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sömu og er að finna á heimasíðu safnsins. Þar er jafnframt tengill á heimasíðuna auk 

streymis áhugaverðra og stórra frétta af íslenskum íþróttaafrekum, jafnt nýjum sem 

gömlum.  

 Instagram er einn mest notaði samfélagsmiðillinn og þá sérstaklega meðal ungs fólks. 

Miðillinn byggist á því að notandinn hlaði upp mynd eða myndum sem viðkomandi 

langar að deila með fylgjendum sínum. Lögð yrði áhersla á það að kynna einstaka muni 

og sýningar á Instagram og ná þannig einnig til breiðari hóps með notkun svokallaðra 

myllumerkja við hverja mynd. 

Á samfélagsmiðlum er einnig hægt að kaupa auglýsingar og verður sá kostur nýttur til 

þess að ná til markhópsins og byggja upp fylgjendahóp á miðlunum. Rétt eins og með 

vefsíðuna eru heimsóknir og birtingar mælanlegar og skilaboðum og auglýsingum hagað 

eftir virkni notendanna. 

4.2.  Aðrir auglýsingamiðlar 

Auglýsingar í prent-, útvarps- og ljósvakamiðlum eru kostnaðarsamar aðgerðir sem erfitt 

er að mæla, en fá engu að síður góða dreifingu á landsvísu. Slíkum kostnaði yrði haldið í 

lágmarki og fyrir utan reglulegar auglýsingar í menningardálkum blaðanna verða 

einungis keyptar prentaðar auglýsingar á hálfri eða heilli síðu þegar sérstakt tilefni þykir 

til. Það gæti átt við um opnun safnsins, stærri viðhafnarsýningar eða annað í þeim dúr. 

4.3.  Kynningarefni 

Haldbært kynningarefni verður framleitt til dreifingar bæði á safninu sjálfu sem og í 

skólum, meðal íþróttaliða og á vettvöngum þar sem hægt er að ná til ferðamanna, 

innlendra og erlendra. Efnið er í formi bæklinga á íslensku, ensku, þýsku og frönsku auk 

þess sem fleiri tungumálum verður bætt við eftir eftirspurn. Slíkur bæklingur inniheldur 

upplýsingar um safnið og þær sýningar sem eru opnar hverju sinni. Markmiðið með 

bæklingnum er að vekja áhuga tilvonandi gesta og vísa þeim á heimasíðu safnsins sem og 

að síður þess á samfélagsmiðlum verða kynntir.  

4.4.  Tengingar við íþróttaviðburði 

Flestir stórir viðburðir í íslensku íþróttalífi á Íslandi fara fram í Laugardal í Reykjavík. 

Landslið í boltaíþróttum etja kappleiki sína þar auk þess sem frjálsíþróttafólk nýtir 
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Laugardalsvöll í sín stærstu mót. Þá er alþjóðlegt mót á borð við Rey Cup, 

knattspyrnumót fyrir ungmenni spilað á fótboltavöllum víðs vegar um dalinn.  

 Í tengslum við þessa viðburði verða settar upp allt frá sérstökum viðhafnarsýningum 

til smærri örsýningum þar sem þeim gestum sem sækja viðburðina fá aðgang að safninu 

dagana í kring. Sem dæmi um þetta mætti setja upp stærri sýningu tengda afrekum 

íslenska karlalandsliðsins í fótbolta í Frakklandi sumarið 2016 og tengja opnun þeirrar 

sýningar við leik sem liðið leikur á Laugardalsvelli. 

4.5.  Aðkoma afreksíþróttamanna 

Á litlu landi eins og Íslandi eru yfirleitt hæg heimatökin þegar óska þarf eftir aðstoð 

þekktra einstaklinga. Það liggur því beinast við að nýta sér þann eiginleika sem 

aðdráttarafl fyrir safnið. Afreksfólk tengt einstökum sýningum eða öðrum hlutum 

safnsins yrði fengið á staðinn til þess að standa fyrir sérstökum viðhöfnum þegar svo ber 

undir. 

5. Umfjöllun um Íþróttasöfn  

5.1.  Íþróttasafn Íslands, Akranesi 

Íþróttasafn Íslands var stofnað árið 2002 sem einn angi Byggðasafnsins að Görðum á 

Akranesi. Safnið er byggt um sem sýning um sögu íþrótta á Íslandi auk þess sem allar 

viðurkenndar íþróttagreinar eru kynntar  til sögunnar ásamt sérstakri umfjöllun um 

einstaka afreksmenn. Þá er hluti safnsins sérstaklega tileinkaður íþróttaiðkun á Akranesi 

sem einmitt var upphaflega hugmyndin með uppbyggingu íþróttasafns á Akranesi.  

(Safnasvæðið Akranesi - Íþróttasafn Íslands) 

Eins og áður hefur komið fram í þessari skýrslu var rætt við forstöðumann safnsins, 

Jón Allansson með það að leiðarljósi að fá dýpri skilning á starfi og uppbyggingu 

safnsins frá opnun árið 2002. Jón hefur unnið við safnið allt frá stofnun þess og gat því 

gefið greinagóðar upplýsingar um þróun mála. Samkvæmt Jóni hófst vinna við 

uppbyggingu safnsins í kringum árið 2000 að frumkvæði Byggðasafnsins á Görðum. 

Björn G. Björnsson sýningarhönnuður var fenginn til þess að aðstoða við standsetningu 

safnsins  og voru 140 fermetra svæði í svokölluðum Safnaskála eyrnamerktir uppsetningu 

og rekstri íþróttasafns. Fleiri aðilar voru ráðnir til starfa við m.a. við öflun muna til handa 
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safnsins og söguskráningu muna. Jón nefnir að sérstaklega krefjandi og tímafrekgt hafi 

reynst að afla muna þar sem samskipti fóru að miklu leiti fram í gegnum bréfaskriftir og 

landlínusíma.  (Jón Allansson, 2017) 

Í upphafi voru væntingar miklar og aðilar almennt stórhuga við uppbyggingu safnsins en 

fljótlega þurfti að draga úr þeim væntingum þar sem einna helst mannafla- og 

fjármagnsskortur auk annarra verkefna varð til þess að erfitt var að uppfæra efni á 

safninu. Safnasjóður styrkti reksturinn á upphafsárunum en aðkoman hefur engin verið 

undanfarin ár og allur kostnaður verið í höndum Akranesbæjar. Árið 2012 var þó gengið í 

aðgerðir og sýning safnsins uppfærð að nokkru leiti. Mest allt kynningarefni og 

upplýsingar á safninu er eingöngu á íslensku og hefur heimasíða safnsins lítið verið 

uppfærð undanfarin ár. Þá hafa tengsl við aðila á borð við Ríkissjónvarpið og ÍSÍ sem áttu 

að aðstoða við söguskráningu ekki verið mynduð eins og upphaflega var lagt upp með.  

(Jón Allansson, 2017) 

 Aðspurður um markaðsmál safnsins nefnir Jón að markaðsrannsóknir hafi verið gerðar 

í árdögum safnsins og nýtur safnið stuðnings markaðsdeildar Akranesbæjar en sá akur 

hefur verið algerlega óplægður undanfarin ár. Árið 2019 markar 60 ára afmæli 

Byggðasafnsins að Görðum og eru aðstandendur safnsins stórhuga í aðdraganda þess. Til 

stendur að uppfæra safnið í heild auk þess sem heimasíða safnsins verður uppfærð, safnið 

mun láta til sín taka á samfélagsmiðlum og markaðsefni á fleiri tungumálum verður 

framleitt. Jón nefnir að framtíð safnsins fari eftir fjármagni og áherslum rekstraraðila 

þess, vilji sé hjá aðstandendum til þess að halda áfram þróun safnsins í átt að nútímanum 

á komandi árum.  (Jón Allansson, 2017) 

5.2.  Riksidrottsmuseet í Stokkhólmi 

Íþróttasafn Svíþjóðar í Stokkhólmi var stofnað í núverandi mynd árið 2007 en upphaflega 

var safnið sett á laggirnar í austurhluta Stokkhólms árið 1947, á undir nafninu fimleika- 

og íþróttasafn Svíþjóðar. Safnið var með muni tengda íþróttasögu Svíþjóðar allt til ársins 

1961 þegar safnið var leyst upp og flutt í heild sinni til Malmö í suður Svíþjóð og eru 

munirnir enn í dag hluti af íþróttasafni þeirra Malmö-búa. Upp úr árinu 1980 fór aftur á 

flug umræða um stofnun íþróttasafns í Stokkhólmi og var safn starfrækt á árunum 1992-

1997 og var meðal annars tilnefnt sem „safn ársins“ árið 1995 fyrir vel heppnaða sýningu 
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í tengslum við stuðningsmannaklúbba þriggja stærstu íþróttaliða Stokkhólms, AIK, 

Hammarby og Djurgården.  (Riksidrottsförbundet , án dags.) 

Árið 1997 var safnið lagt niður á ný og lagt var kapp á að finna nýja, varanlega 

staðsetningu fyrir safnið. Á þessum árum átti sér stað mikil umræða um tilvist 

íþróttasafns og var meðal annars gefin út skýrslan „Att vara eller inte vara?“ þar sem 

mikilvægi þess að áfram yrði starfrækt íþróttasafn í Svíþjóð var dregið fram. Það var svo 

loksins á 100 ára afmæli sænska íþróttasambandsins árið 2003 sem að lagt var fram 

framlag til uppbyggingar nýs íþróttasafns sem valinn var staður á litlu safnasvæði í 

norðaustur hluta Stokkhólms og var eins og áður sagði opnað í núverandi mynd árið 

2007.  (Riksidrottsförbundet , án dags.) 

Við vinnslu þessarar skýrslu var tekið svokallað opið viðtal við Pernillu Klingofström, 

stjórnanda íþróttasafnsins í Stokkhólmi. Aðspurð um hvert hlutverk og tilgangur safnsins 

væri útskýrði Pernilla að þeirra helsta verkefni væri að gera íþróttasögu Svíþjóðar og 

minjum skil með það að markmið að kynna efnið fyrir þeim sem ekki hafa stundað 

íþróttir að nokkru marki áður. Safnið er ríkisrekið og hefur því fyrirfram ákveðnum 

skildum að gegna er varðar þær upplýsingar sem safnið gefur frá sér og að kenna efnið á 

áhugaverðan og skemmtilegan hátt. Safnið er rekið í samstarfi við SISU, félag sem sett 

var á laggirnar með það að markmiði að fræða umfram allt yngra fólk um íþróttir. Með 

aðstoð frá SISU fara starfsmenn frá safninu og sinna fræðslustarfi út um alla Svíþjóð og 

kynna íþróttir og íþróttasögu fyrir þeim sem annars ættu langt ferðalag fyrir höndum til 

þess að koma í heimsókn á safnið sjálft. Þar liggur einmitt meginmarkmið safnsins, að 

fræða börn og unglinga um íþróttir. Sérstaka athygli vakti það starfsfólk sem starfar við 

safnið en samkvæmt Pernillu starfar þar eingöngu aðilar sem hafa menntað sig á sviði 

safnafræða að einhverju leiti. Engar kröfur hafa verið gerðar á starfsfólk að hafa tengingu 

eða reynslu af íþróttum og er áherslan á faglegan safnarekstur alger. (Klingofström, 2017) 

Eins og áður sagði var safnið stofnað í núverandi mynd árið 2007 og er því 10 ára um 

þessar mundir. Að sögn Pernillu er safnið stórhuga á afmælisári sínu og stendur til að 

gera stórtækar breytingar á safninu og útliti þess. Búið er að marka stefnu sem miðar að 

markhóp safnsins og mun allt efni safnsins fá andlitslyftingu sem fylgt verður eftir með 

uppfærðri vefsíðu og auglýsingaherferð sérstaklega miðaðri að markhópunum.  

(Klingofström, 2017) 
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Höfundur fór vettvangsferð í safnið og var margt áhugavert að sjá og gera. Ekkert gjald er 

tekið fyrir aðgang að safninu. Áhugavert var að sjá þá gesti sem fylltu safnið en mikið líf 

var á göngum safnsins þar sem skólahópar koma í heimsókn á virkum dögum. Sérstakt 

„sportlab“ er á safninu þar sem gestum býðst að reyna sig í hinum ýmsu íþróttagreinum 

og skoða íþróttafatnað svo eitthvað sé nefnt. Íþróttasögu Svíþjóðar er vandlega gerð skil á 

áhugaverðan hátt á safninu sem mynda ákveðinn grunn sem litlum breytingum hefur 

tekið frá stofnun safnsins. Safnið opnar einnig aðrar sýningar sem standa yfir skemmri 

eða lengri tíma. Í heimsókn höfundar var í gangi sýning tengd Ólympíuleikunum sem 

opnuð var í tengslum við Ólympíuleikana í Ríó de Janeiro í Brasilíu sumarið 2016. 

Heimsóknin var um margt áhugaverð og gefur ákveðin fyrirheit um það hvernig 

sambærilegt safn gæti verið rekið í Laugardal í Reykjavík. 

6. Niðurstöður 

Það er skoðun höfundar að það finnist sannarlega markaðsgrundvöllur fyrir stofnun og 

uppbyggingu nýs íþróttasafns í Laugardal í Reykjavík. Tækifærin sem fylgja slíku safni 

eru ótæmandi og væri hægt að setja á fót gríðarlega áhugavert og spennandi safn sem 

líklegt væri til þess að laða að stóra hópa af gestum af öllum stigum þjóðfélagsins. Að 

auki liggur þar tækifæri til þess að stýra einhverjum af þeim tveimur milljónum 

ferðamanna sem hafa komið til Íslands undanfarin ár inn á slíkt safn. 

 Íþróttasafn Íslands gæti gegnt lykilhlutverki við fræðslu á heilbrigðum lífsstíl og með 

kynningu á íþróttagreinum til barna á öllum aldri mætti taka stór skref í rétta átt. Safnið 

gæti virkað sem hvatning að mörgu leiti fyrir börn með ólíkar þarfir. Fyrst og fremst er 

um að ræða stað þar sem börn sækja innblástur til þess að gera líf sitt og annarra í 

kringum sig betra í gegnum hreyfinu og hollt matarræði. Kynning á helstu fyrirmyndum 

barnanna er góð leið til þess að glæða þennan áhuga enn frekara lífi og þá sérstaklega í 

ljósi sífellt meira áberandi og stærri árangri íslensks íþróttafólks. 

 Innganga á safnamarkað er þó ekki sérstaklega einföld aðgerð og þurfa margir aðilar 

að koma að stofnun safnsins. Fyrst og fremst þarf að sannfæra íslensk stjórnvöld, 

Reykjavíkurborg og Íþróttasamband Íslands um aðkomu við stofnun safnsins. Sú aðkoma 

væri í formi fjárfestingar, aðstöðu og uppsetningu og efnisöflunar. Rekstur ætti jafnframt 

að vera í höndum ríkis. 
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Þrátt fyrir að markaðsáætlanir séu að mörgu leiti takmarkaðar, sér í lagi sökum hvers 

eðlis þær eru, þá geta þær gefið góða sýn á það hvort að fýsilegt sé að leggja í sókn á 

ákveðinn markað. Það er skoðun höfundar að þessi rannsókn staðfest það og væri einkar 

áhugavert að leggja fram stærri viðskiptaáætlun með áætlun er varðar rekstur og aðra 

fjárhagslega þætti. Slík rannsókn myndi annað hvort staðfesta eða hrekja niðurstöðu 

þessarar skýrslu og gæti jákvæð niðurstaða mögulega leitt af sér upplýsingar sem 

grundvöll fyrir því að taka næstu skref í átt að stofnun nýs Íþróttasafns Íslands. 

Mikil og góð grunnvinna hefur verið unnin á núverandi Íþróttasafni Íslands á Akranesi frá 

stofnun þess árið 2002. Munum hefur verið safnað og stillt upp á smekklegan hátt með 

skýringarmyndum og textum. Öll sú vinna hefur verið unnin með takmörkuð 

mannaforráð og fjármuni og ber safnið þess merki í dag. Undirritaður sér ekki ástæðu til 

þess að loka safninu á Akranesi yrði nýtt Íþróttasafn stofnað heldur þvert á móti gæti það 

þjónað sem eitt landshlutasafna og fengið stuðning og styrk frá hinu miðlæga íþróttasafni 

í Reykjavík.  

Undirrituðum hefur verið tíðrætt um tækifæri í gefnum verkefnið allt og er það ekki að 

ástæðulausu. Því meiri vinna og rannsóknir sem lögð hefur verið í efnið þá er það skoðun 

höfundar að það sé undarlegt að engin umræða um slíkt safn hafi farið fram að nokkru 

marki. Nú er lag. Stjörnurnar hafa raðar sér upp og aðstaðan, viðskiptavinirnir, 

samstarfsaðilarnir og staðan í íslensku samfélagi almennt gerir stofnun Íþróttasafns 

Íslands að kosti sem myndi glæða íslenskt menningar- og íþróttalíf lífi um ókomin ár. 
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8. Lokaorð 

Markaðsáætlun ein og sér er ekki afgerandi um það hvort að ráðast eigi í uppbyggingu 

íþróttasafns. Hún gefur hins vegar ákveðna mynd af því hvaða möguleikar séu fyrir hendi 

og hvaða nálgun sé hægt að taka til þess að ná til fyrir fram ákveðins markhóps. 

Markaðurinn breytist hratt með tilliti til t.d. tækniframfara og hraðri aukningu í fjölgun 

ferðamanna og eru markaðsáætlanir hannaðar til þess að hjálpa skipulagsheildum að 

aðlagast og takast á við slíkar breytingar. Markaðsáætlunin ætti þó ávallt að vera hluti af 

heildarstefnumótun safnsins og eru mikilvægur hlekkur í þeirri keðju. 

 Eins og höfundur hefur áður komið inn á hér að ofan er um ómæld tækifæra að ræða 

bæði við uppbyggingu og útbreiðslu safnsins. Íþróttasafn í Reykjavík gæti til að mynda 

verið höfuð- og stuðningssafn við önnur svokölluð landshlutasöfn þar sem um væri að 

ræða minni útibú sem gera tilteknu landsvæði skil. Á þann hátt er stutt við atvinnusköpun 

í öllum landsmönnum og styrkir hagsmuni Íslendinga allra og gefur enn stærri hóp 

tækifæri til þess að læra um íþróttasögu Íslendinga og sækja sér innblástur. 

 Hugmyndin um landshlutasöfn er einungis eitt lítið dæmi um þá möguleika sem eru 

fyrir hendi. Að mati höfundar er um að ræða algjörlega óplægðan akur sem getur skapað 

mikil verðmæti fyrir Íslendinga allra til lengri og skemmri tíma. 

9. Viðaukar  

9.1. Spurningarammar fyrir viðtöl 

Viðtal #1 við Pernillu Klingofström, stjórnanda Riksidrottsmuseumet í Stokkhólmi. 

Spurningarammi: 

1. Vad är syfted med Riksidrottsmuseumet? 

2. Tycker du att ert museum lever upp till dest som är förväntat av det? 

3. Hur aktiva är ni på sociala medier? 

o Vad känner ni för effekt av det ni gör på sociala medier? 

o Finns det utrimme för förbättringar? 

o Hur många når ert nätverk på sociala medier till? 

4. Nordiskt nätverk för sportmuseer: 
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o Vad är Nordiska nätverket och vad står det för? 

o Hur arbetar ni tillsammans och vad har ni nått fram för resultat? 

o Är det något Island kunde vara en del av?  

o Hur kan det komma till nytta för Island att vara en del av nätverket?   

5. Har museet någon marknadsstrategy? 

o Om ja, hur jobbar  ni mot era mål? 

o Vilken eller vilka är era största målgrupper? 

o Hur marknadsför ni ert museum? 

6. Hur ser landskapet ut när det gäller konkurrenter? 

o Har ni några? 

7. Hur planerar ni era utställningar? 

o Hur väljer ni ämne? 

8. Hur ser framtiden ut för Riksidrottsmuseet? 

o Utveckling av hemsidan? 

o Utveckling på själva museet? 

Viðtal #2 við Jón Allansson forstöðumann Íþróttasafns Íslands á Akranesi. 

Spurningarammi: 

9. Hver er tilgangur og markmið Íþróttasafns Íslands? 

10. Hvers telur þú að sé vænst af safninu og telur þú að safnið uppfylli þær væntingar? 

11. Notast safnið við samfélagsmiðla í starfi sínu? 

o Ef já, hver eru helstu áhrifin sem þið finnið fyrir af þeirri virkni? 

o Trúir þú að safnið geti gert betur þegar kemur að virkni á samfélagsmiðlum til 

þess að upplýsa um starfsemina og laða að gesti? 

12. Hefur safnið sett sér stefnu í markaðsmálum? 
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o Ef já, hvaða aðferðir notar safnið til þess að ná sínum markmiðum? 

o Notast safnið við einhverjar af aðferðum markaðsfræðinnar við kynningu á 

starfsemi sinni? 

13. Hverja telur þú vera helstu keppinauta safnsins? 

14. Leggur safnið upp úr því að bjóða upp á sérstakar þematengdar sýningar? 

o Ef já, er þeim miðlað á einhvern hátt? T.d. til grunnskóla bæjarins. 

15. Hvernig sérð þú fyrir þér framtíð Íþróttasafns Íslands? 

o Þróun safnsins sjálfs? 

o Þróun heimasíðu safnsins? 

 

 

 

 

 

 

 


