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Útdráttur 
Það sem hefur verið áberandi síðustu ár í heimi knattspyrnunnar er það hversu háar fjárhæðir 

leikmenn eru að seljast á og hversu mikið fjármagn er til staðar í íþróttinni. Félög keppast um 

að kaupa bestu leikmenn heims á metfjár ár eftir ár og er það nánast óskiljanlegt hvaðan allt 

þetta fjármagn kemur. Félög á Íslandi eiga ekki við sama gæða vandamál að stríða en rekstur 

og umgjörð félaga á Íslandi eru ekki sambærileg erlendum félögum. Því var farið í það að skoða 

hver munurinn væri á rekstri íslenskra og erlendra félaga á efsta stigi. Framkvæmd var 

eigindleg rannsókn sem gaf skýrari mynd á það hvernig íslensk félög starfa en einnig átti mikil 

upplýsingaöflun sér stað um það hvernig stærstu félög í heimi starfa. Tekjuöflun, útgjöld, og 

rekstrarform félaga voru þættir sem rýnt var í bæði á Íslandi sem og erlendis. Einnig voru 

skoðaðar hækkanir á mörgum sviðum innan knattspyrnuheimsins. Niðurstöður leiddu í ljós að 

mikill munur var á flestum sviðum þegar íslensk og erlend félög voru borin saman. Fjárhæðir 

og rekstrarform félaga var það sem stóð upp úr þegar öllu var á botninn hvolft.  

 
 
 
  



   

Formáli 
Þessi rannsókn er 12 ECTS eininga B.Sc. lokaverkefni við viðskiptadeild Háskólans í 

Reykjavík. Leiðbeinandi okkar var Sverrir Ragnars Arngrímsson sem hjálpaði okkur oft á 

erfiðum tímum og kom okkur í gegnum ferlið og þökkum við honum kærlega fyrir góða 

leiðsögn. Viðfangsefni ritgerðarinnar eru fjármál í knattspyrnuheiminum og hvernig þau hafa 

áhrif á félög almennt bæði á Íslandi og erlendis. Ástæður fyrir vali þessa viðfangsefnis er mikil 

hækkun á verði á leikmönnum sem og fjármagni innan knattspyrnuheimsins síðustu ár. Aðal 

ástæðan er þó mikill áhugi okkar beggja á knattspyrnu ásamt fjármálum. Við viljum þakka 

öllum sem sýndu okkur stuðning og skilning á meðan að ritgerðin var skrifuð og þá sérstaklega 

fjölskyldum og vinum. 
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1. Inngangur 

Flest allir þekkja til knattspyrnu, enda er knattspyrna vinsælasta íþróttagrein í heiminum, með 

um þrjá og hálfan milljarð aðdáenda (Levy o.fl., 2012). Einstaklingar sem og fjölskyldur 

safnast saman til þess að fylgjast með liðum sínum etja kappi við hvort annað. Ellefu leikmenn 

eru í hvoru liði og snýst leikurinn um það að koma boltanum inn í markið með öllum 

líkamspörtum nema höndum. Aðeins markmaður má nota hendur til þess að verja boltann 

(Britannica Academic, e.d.-a). Knattspyrna nútímans er þó ekki svona einföld. Fyrir suma er 

þetta ekki bara áhugamál og skemmtun heldur er þetta lífstíll. Það eru margar hliðar á 

knattspyrnunni bæði góðar og slæmar en sú hlið sem við munum skoða mest er fjárhags- og 

rekstarhliðin að fótboltanum. Peningar eru orðinn stór hluti af íþróttinni en það hefur ekki haft 

áhrif á vinsældir hennar. Knattspyrnumenn eru orðnir ofurstjörnur og margir hverjir eru orðnir 

að vörumerki. Reynt verður eftir bestu getu að bera saman íslensk félög við félög erlendis og 

sjá hvað skilur þessa tvo heima að auk þess að sjá hvernig breytingar í fjármálum innan 

greinarinnar hefur áhrif á starfsemi félaga. Vert er að taka fram að aðeins verður skoðaður 

knattspyrnuheimur karla en ekki kvenna. Skoðað verður ítarlega bæði kaup og sala á 

leikmönnum en það hefur verið mikið í knattspyrnuumræðunni undanfarið hversu hátt 

kaupverð á leikmönnum er orðið í dag. Í sumar var til dæmis sett nýtt met í kaupverði 

leikmanns þegar Brasilíumaðurinn Neymar var keyptur til Paris Saint German frá FC 

Barcelona á 222 milljónir evra sem samsvarar í dag um 26,7 milljörðum íslenskra króna 

(Laurens, 2017). Þá verður tekjuhlið knattspyrnufélaga skoðuð þar sem félög hljóta að fá háar 

tekjur til að geta eytt slíkum upphæðum í leikmenn. Einnig verða útgjaldaliðir félaga skoðaðir 

en fréttir hafa borist undanfarið af gríðarlega háum launum knattspyrnumanna, til að mynda er 

talið að Neymar sé með um 30 milljónir evra í árslaun hjá nýja félaginu sínu Paris Saint German 

(Laurens, 2017). Því verður áhugavert að skoða útgjaldaliði félaga og sjá hversu mikið hlutfall 

af útgjöldum fer í launakostnað. Þá verða sömu hlutir skoðaðir hjá félögum hér heima en gera 

má ráð fyrir að allir þessir liðir séu mun stærri erlendis þó svo að íslenska knattspyrnan sé alltaf 

að vaxa. Gerð var rannsókn þar sem fengið var álit frá stjórnarmönnum í knattspyrnudeildum 

félaga í efstu tveimur deildunum hér heima með viðtölum en það gaf góða innsýn inn í heim 

knattspyrnunnar á Íslandi. Þessi rannsókn er mikilvæg fyrir ritgerðina þar sem ekki er auðvelt 

að afla sér upplýsinga um fjármál íslenskra knattspyrnufélaga en flestar upplýsingar sem við 

höfðum fyrir voru orðrómar um hvernig þetta allt saman gengur fyrir sig. Út frá þessum 

upplýsingum munum við rannsaka hvort að það sé mikill munur á rekstri íslenskra og erlendra 

knattspyrnufélaga og hvar hann liggur aðallega. Út frá þessum hlutum ásamt öðrum verður 
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leitast við að svara rannsóknarspurningunni um það hvort mikill munur sé á rekstri 

knattspyrnufélaga hér á landi og á efsta stigi erlendra félaga. Skilgreina má knattspyrnufélög á 

efsta stigi sem félög í efsta styrkleikaflokki eða m.ö.o. félög sem spila knattspyrnu í sterkustu 

deildum Evrópu. T.d. eru félög sem spila í efstu deildum á Englandi, Spáni og Þýskalandi á 

efsta stigi. Einnig verður skoðað hvar munurinn liggur helst og hversu mikill hann er. 

2. Framboð, eftirspurn og verðmyndun 

Lögmálið um framboð og eftirspurn hefur lengi verið grunnþáttur í hagfræði. Einfaldasta 

útgáfan af lögmálinu er hægt að útskýra þannig að á frjálsum markaði þá ákvarðast verð vöru 

á því hversu mikil eftirspurn neytenda er eftir vörunni. Á endanum kemur að því að eftirspurnin 

er orðin það mikil að ekki er til nóg framboð af vörunni, þá hækkar verðið til að eftirspurnin 

verði jafn mikil og framboðið. Lögmálið segir að verð muni á endanum ákvarðast þannig að 

jafnvægi verði í framboði og eftirspurn, sem kallast efnahagslegt jafnvægi (Gale, 1955). 

Ef að við köfum aðeins í það hvað markaður stendur fyrir þá er það þegar fólki vantar hluti eða 

þjónustu og fer í þann leiðangur að finna einhvern sem er að selja það sem að því vantar þá 

oftast vöru eða þjónustu. Staðurinn sem fólk finnur og kaupir það sem það leitar að er kallaður 

markaður. Það eru tvær hliðar á markaði, kaupendur og seljendur. Síðan eru margskonar 

tegundir af mörkuðum. Það eru margir þættir sem þarf að taka með í reikninginn þegar síðan 

er horft dýpra í það hvernig markaðir virka. Í daglegu tali er verð á vöru eða þjónustu þær 

krónur sem að eru notaðar til þess að borga fyrir vöru. Fórnarkostnaður er einnig einn þeirra 

þátta sem notaður er í hagfræði en það er þegar við fórnum því að velja ekki ,,næst besta” 

kostinn (Parkin, 2014).  

2.1.  Eftirspurn 
Eftirspurn myndast þegar fólki langar í, hefur efni á því og stefnir á það að kaupa vöru eða 

þjónustu. Lögmál eftirspurnar útskýrir eftirspurn á góða vegu: ,,að öðru jöfnu, því hærra sem 

verðið er, því minna er magn spurnar eftir vörunni og því lægra sem verðið er, því meira er 

magn spurnar eftir vörunni.” Ef skoðaðir eru þeir þættir sem geta haft áhrif á eftirspurn eru þeir 

þónokkrir. Verð á tengdum vörum getur haft talsverð áhrif á eftirspurn, ef að við tökum dæmi 

um tvo framherja í knattspyrnuliðum sem eru svipað góðir þá getum við séð ef annar er 

verðsettur hærra en hinn þá er líklegt að það verði meiri eftirspurn í framherjann sem kostar 

minna. Þetta eru svo svipaðar vörur/leikmenn og því kaupa liðin framherjann sem að kostar 

aðeins minna. Einnig hafa væntingar um verð í framtíðinni áhrif á eftirspurn. Til dæmis ef að 

knattspyrnumaður á eitt ár eftir af samningi sínum þá er vitað að verð á honum lækki stöðugt 
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næsta árið og því myndu lið bíða með það að kaupa leikmanninn og eftirspurn aukast því sem 

líður að samningslokum. Einnig má nefna að tekjur hafa áhrif á eftirspurn en ef að tekjur aukast 

þá hækkar eftirspurn og ef þær lækka þá lækkar eftirspurn. Væntar tekjur í framtíðinni hafa 

sömuleiðis áhrif ef við fáum meiri pening allt í einu þá byrjum við strax að eyða við bíðum 

ekki. Þá hefur fólksfjöldi áhrif en það er hægt að yfirfæra á knattspyrnuheiminn með því að 

segja að því fleiri lið í heiminum því meiri er eftirspurn eftir leikmönnum. Smekkur hefur 

einnig mikil áhrif en hann er mismunandi eftir liðum. Mismunandi leikmenn með ákveðna 

eiginleika geta passað mjög vel inn í flest lið en aðrir leikmenn með öðruvísi eiginleika geta 

passað inn í ákveðnar tegundir af liðum og því mismunandi eftirspurn eftir leikmönnum 

(Parkin, 2014). 

2.2.  Framboð 
Framboð myndast þegar fyrirtæki hefur auðlindir og tæknilega kunnáttu til að framleiða vöru 

eða þjónustu, getur hagnast á því að selja vöruna eða þjónustuna og ætlar sér síðan að framleiða 

og selja vöruna eða þjónustuna. Lögmál framboðs útskýrir framboð á góða vegu: ,,að öðru 

óbreyttu, því hærra verð sem fæst fyrir vöruna, því meira framboð er af vörunni og því lægra 

verð sem fæst fyrir vöru því minna framboð er af vörunni.” Það eru þónokkrir þættir sem hafa 

áhrif á framboð vara. Verð á framleiðsluþáttum er stór áhrifavaldur, ef verð á 

framleiðsluþáttum hækkar þá hækkar það lágmarksverð sem framleiðandinn er tilbúin að taka 

við fyrir framleiðslu vörunnar. Þá hefur verð á skyldum vörum einnig áhrif á framboð, 

staðkvæmdarvara í framleiðslu er önnur vara sem hægt er að framleiða með því að nota svipuð 

aðföng, eins og tölvur og símar. Framboð á tölvum eykst ef verð á staðkvæmdarvöru, þ.e. 

símum, lækkar. Vænt framtíðarverð hefur einnig áhrif, ef búast má við því að verð vöru muni 

hækka í framtíðinni, þá má einnig búast við því að framboðið í dag minnki. Þá má einnig nefna 

fjölda framleiðenda, því fleiri sem framleiða sömu vöruna, því meira er framboðið á vörunni. 

Tækni er einnig áhrifavaldur en tækniþróun verður til þess að nýjar vörur verða til og 

framleiðslukostnaður lækkar af eldri vörum en tækniþróun á það til að auka framboð. Ytri áhrif 

geta líka tekið sinn toll eins og t.d. veðurfar en hér er átt við allt sem getur haft áhrif á 

framleiðslu, t.d. eins og náttúruhamfarir leiða til minna framboðs (Parkin, 2014). Þessa þætti 

er þó erfitt að yfirfæra yfir á framboð knattspyrnuheimsins en þar eru aðrir þættir sem hafa 

áhrif t.d. aðstandendur, þjálfun, velgengni lands- eða félagsliða, aðstaða og ytri áhrif. 
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2.3.  Verðteygni  
Verðteygni er þáttur sem að hefur stór áhrif á sölu ákveðinnar vöru. Verðteygni er mælikvarði 

á viðbrögðum framboðs og eftirspurnar við breytingum í verði, þ.e. hversu mikið framboð og 

eftirspurn breytast við ákveðnar verðbreytingar (Britannica Academic, e.d.-b). 

 Til að útskýra betur hvað verðteygni er og hvernig það getur haft áhrif á verð vöru þá ætlum 

við að taka dæmi með knattspyrnumenn. Þegar þú berð saman varnarmann og framherja þá er 

það mjög áberandi að þessir tveir leikmenn búa yfir mismunandi eiginleikum. Þegar lið kaupa 

varnarmenn þá er vitað hvaða eiginleika þeir hafa eins og að vera stórir og sterkir.  Þegar lið 

aftur á móti kaupa framherja þá eru eiginleikar þeirra aðrir heldur en hjá varnarmönnunum. 

Þeir eru fljótir að hlaupa, góðir að rekja boltann og lunknir við að skora mörk. Þeir eiginleikar 

sem að framherjar búa yfir eru oft taldir vera meira virði og því teygja lið sig lengra í verði 

þegar kemur að framherjum. Kaupendur teygja sig yfirleitt lengra þegar varan sem verið er að 

kaupa er varanleg eign, einnig verður verðteygni meiri þegar verið er að kaupa mikilvægan 

hlut frekar en aukahlut. Þá er verðteygni vöru meiri í kynningar- og vaxtarstigi en í þroska- og 

hnignunarstigi (van Heerde, 2005). Til dæmis í knattspyrnu þá segir það okkur að verðteygni 

sé meiri á leikmanni sem er mjög mikilvægur hjá liði og að verðteygni sé meiri á ungum 

leikmönnum en á þeim sem eru eldri og mögulega þá á „hnignunarstigi”. 

3. Mismunandi rekstrarform fyrirtækja 

Þegar kemur að því að stofna fyrirtæki er hægt að fara margar leiðir. Eitt af því sem skiptir 

mestu máli er það að reksturinn sé á réttu formi þannig að hann henti umfanginu og 

áhættustiginu sem verið er að fara út í. Skattareglur, reglur um bókhald og reikningsskil, ábyrgð 

eigenda og stofnkostnaður eru t.d. þættir sem eru mismunandi eftir formi rekstursins. Það þarf 

einnig að taka það inn í reikninginn hver stærð rekstursins verður, uppbygging hans og líka 

hvernig starfsemi reksturinn mun vera í þegar ákveða á hvaða formi fyrirtækið er 

(Búnaðarsamband Suðurlands, e.d.).  

3.1.  Einstaklingsfyrirtæki (Firma) 
Eins og nafnið gefur að kynna þá er það þegar einn einstaklingur á og rekur sína eigin kennitölu. 

Ábyrgð eigandans á skuldbindingum rekstursins er bein og ótakmörkuð og að öllu leyti 

sambærileg öðrum, persónulegum skuldbindingum. Tekjuskattsprósenta er sú sama og hjá 

einstaklingum (35,72%). Helstu kostir eru einfalt lagaumhverfi, lítill stofnkostnaður og að 

eigendur hafa mikið sjálfstæði. Gallarnir eru aftur á móti þeir að mörgum finnst erfitt að greina 

á milli rekstursins og einkafjármála, erfiðara getur verið að selja eða fá samstarfsaðila í lið með 
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sér, ótakmörkuð áhætta getur komið niður á rekstrinum ef hann verður umfangsmikill eða felur 

í sér áhættu. Einnig eru skattar hærri hjá einstaklingsfyrirtækjum en hjá öðrum tegundum af 

fyrirtækjum hér á landi. Þetta form hentar því líklegast best litlum og persónulegum rekstri sem 

felur í sér litla áhættu (Búnaðarsamband Suðurlands, e.d.).  

3.2.  Sameignarfélög 
Það er eins með sameignarfélög að nafnið gefur örlítið til kynna hverskonar félög þau eru. 

Sameignarfélag er tegund af fyrirtæki þar sem það eru tveir eða fleiri eigendur þá annaðhvort 

einstaklingar eða aðrir lögaðilar. Ábyrgð eigenda á skuldbindingum félagsins er ótakmörkuð, 

óskipt og bein. Þegar talað er um beina ábyrgð er það þegar kröfuhafar geta gengið beint að 

persónulegum eigum eigenda og þurfa því ekki að fyrst að reyna að fá greitt frá félaginu. Óskipt 

ábyrgð er það þegar hver og einn eigandi ábyrgist allar skuldir félags með ótakmörkuðum hætti 

sem þýðir að eigandi gerir það með öllum þeim eignum sem hann á. Tekjuskattur 

sameignafélaga er 36% ef félagið hefur verið skráð sem sjálfstæður skattaðili samkvæmt 

beiðni, annars eru eigendur skattlagðir eftir eignarhlut og sem einstaklingar. Sameignafélag 

skal skrá í firmaskrá. Helstu gallar sem fylgja sameignarfélögum eru þeir sömu og í 

einstaklingsfyrirtækjum en stærsti gallinn við þessa tegund af fyrirtæki er það hvað ábyrgð 

eigenda er mikil. Kostirnir eru nokkrir eins og hvað stofnkostnaður er lítill, lagaumhverfi er 

auðvelt, einfalt er að slíta því og það krefst ekki ákveðins forms eins og t.d. hlutafélög. Þessi 

tegund af fyrirtækjum hentar því rekstri sem er áhættulítill og ekki umsvifamikill 

(Búnaðarsamband Suðurlands, e.d.).   

3.3.  Hlutafélög 
Sú tegund félags þar sem enginn félagsmanna ber persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum 

félagsins nefnist hlutafélag. Fjárhagsleg ábyrgð er takmörkuð við það hlutafé sem að er lagt 

fram við stofnun félagsins. Þeir sem að eiga í hlutafélagi eru kallaðir hluthafar og er framlagi 

hluthafa skipt í eignarhluti og eru réttindi þeirra og áhrif samkvæmt hluteign. Hlutafélög geta 

verið tvenns konar: Hlutafélög (hf.) eða einkahlutafélög (ehf.). Lagalegt umhverfi er nánast 

eins en herslu munurinn er sá að einkahlutafélög geta verið í eigu eins hluthafa, 

lágmarkshlutafé er lægra og ýmsar reglur eru auðveldari. Einkahlutafélög (ehf.) henta bæðu 

litlum sem og stórum fyrirtækjum en hlutafélög eða hf. formið hentar aðallega stærri og 

umsvifa meiri fyrirtækjum. Lágmarkshlutafé er fjórar milljónir í hlutafélagi (hf.) en aðeins 

fimm hundruð þúsund í einkahlutafélagi (ehf.). Aðalreglan í félögum er að allir hlutir innan 

félagsins hafa jafnan rétt og er oftast miðað við fjárhæð hluta. Prósenta tekjuskatts og 

fjármagnstekjuskatts af arði er 20%. Aðal kostur hlutafélagsformsins er takmarkaða ábyrgð 
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eigenda á rekstri og áhættu. Einnig má nefna að skattaumhverfi getur verið hagstætt, hvort sem 

að hagnaður eða tap sé á rekstrinum. Helstu ókostir eru t.d. hvað stofngjald er hátt, hversu 

strangar formkröfurnar eru og hvað skattareglur geta verið flóknar og óhagstæðar 

(Búnaðarsamband Suðurlands, e.d.). 

3.4.  Samvinnufélög 
Samvinnufélög eru stofnuð á samvinnugrundvelli og eru með það sjónarmið að efla hag 

félagsmanna t.d. með því að útvega félagsmönnum og öðrum vörur og þjónustu en einnig selja 

afurðir félagsmanna. Kaupfélögin eru gott dæmi um samvinnufélög. Tekjuskattshlutfall er 20% 

(Búnaðarsamband Suðurlands, e.d.).  

3.5.  Sjálfseignarstofnanir 
Sjálfseignarstofnanir eru stofnaðar til þess að ná ákveðnu markmiði. Þær eru sérstakar vegna 

þess að stofnunin á sig sjálf en sérstakri stjórn er falin meðferð hagsmuna hennar. Hvorki 

stofnendur né stjórn bera beina ábyrgð á skuldbindingum. Fjármuni skal nota í þágu markmiðs 

stofnunarinnar og eru ekki greiddir út til stofnenda. Félagsform þetta er aðallega notaða í því 

skyni að styðja við ófjárhagsleg markmið eins og menntun og listir (Búnaðarsamband 

Suðurlands, e.d.). 

3.6.  Samlagsfélög 
Samlagsfélag er blanda af sameignarfélagi og hlutafélagi þar sem að í minnsta lagi einn aðili 

ber ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum félagsins en aðrir aðilar innan félagsins geta borið 

takmarkaða ábyrgð miðað við ákveðna fjárhæð eða hlutfall (Búnaðarsamband Suðurlands, 

e.d.).  

4. Markaðsráðarnir 

Markaðsráðarnir fjórir eða v-in fjögur (vara, verð, vettvangur og vegsauki) (e. The marketing 

mix or the four p’s) eins og við þekkjum þau á íslensku eru hluti af því þegar það kemur að 

markaðssetja vöru eða þjónustu. Innri og ytri þættir í viðskiptaumhverfinu hafa áhrif á v-in 

fjögur ásamt því að þau hafi áhrif á hvert annað (Kotler og Keller, 2016)  

V-in fjögur sýna okkur hvernig seljandinn getur notað þau til að hafa áhrif á viðskiptavini. 

4.1.  Vara 
Þegar talað eru um vöru er það vara eða þjónusta sem fyrirtæki bjóða upp á. Fræðilega ætti 

varan alltaf að mæta ákveðinni eftirspurn eða þá að varan sé það góð að viðskiptavinir trúi að 

þeir þurfi virkilega á henni að halda.  Til að ná árangri þurfa markaðsfræðingar að skilja 
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líftímakúrfu vara og viðskiptafræðingar að vera tilbúnir að sýsla með vörur á öllum stigum 

líftímakúrfunnar. Tegund varanna spilar svo stóran þátt í því hvernig er hægt að verðsetja hana, 

staðsetja hana og hvar það sé hægt að kynna hana (Cleverism, 2014). Leikmönnum í 

knattspyrnuheiminum má líkja við vörur þar sem að þeir hafa ákveðna líftímakúrfu frá því að 

vera ungir og efnilegir og alveg í það að vera á síðustu metrunum á ferlinum. Einnig fara þeir 

hækkandi í verði ef þeir eru vinsælir.  

4.2.  Verð 
Verð eru þær krónur sem að viðskiptavinurinn borgar fyrir vöruna. Markaðsfræðingar verða 

að tengja verðið við raunverulegt virði vörunnar en auðvitað þarf að líka að taka tillit til gjalda 

framboðsmegin, árstíðabundna afslætti og verð keppinauta. Í sumum tilvikum geta fyrirtæki 

haft áhrif á verðin þannig að varan líti út fyrir að vera lúxusvara eða þá lækkað verðið svo að 

fleiri viðskiptavinir geti prófað vöruna (Cleverism, 2014). Ef að við tökum aftur dæmi með 

leikmenn í knattspyrnu er það augljóst að því betri og vinsælli sem leikmaðurinn er því meira 

þurfa lið að greiða fyrir hann. Hver leikmaður er þó einstakur og því þarf að meta hvern og 

einn eiginleika þegar leikmenn eru verðsettir.  

4.3.  Vettvangur 
Vettvangur fjallar um það hvar varan er seld og hvernig henni er dreift. Markmið fyrirtækja er 

að koma vörum sínum eins nálægt þeim viðskiptavinum sem eru líklegastir til að kaupa vöruna. 

Það eru margar leiðir til þess að koma vörum sínum á framfæri en það getur alveg verið frá því 

að fyrirtæki þurfa að koma vörunum í ákveðnar búðir, hafa hana á áberandi stað inni í búðinni 

eða þá að hún birtist á augljósum stað á heimasíðu verslana. Vöruinnsetning er einnig hluti af 

því að koma vörum á framfæri en það er hægt með því að koma vörunum fyrir í 

sjónvarpsþáttum, kvikmyndum eða jafnvel á vinsælum vefsíðum. Þessi tegund af vettvangi 

skarast aftur á móti á við vegsauka (Cleverism, 2014). Dæmið sem við munum taka í þessu 

tilviki er tengt því að knattspyrnufélög út um allan heim selja varning sem tengist félaginu 

sjálfu. Það er mjög mikilvægt fyrir liðin að fá inn auka tekjur með þessum varningi og því er 

mikilvægt að hafa varninginn til sölu á réttu stöðunum.  

4.4.  Vegsauki 
Vegsauki inniheldur hugtök eins og auglýsingar og kynningar aðferðir. Þegar farið er í að 

kynna vörur er það til þess að sýna að viðskiptavinurinn þurfi á henni að halda og að hann sé 

tilbúinn að borga ákveðið verð fyrir vöruna (Cleverism, 2014). Fyrir félög úti um allan heim 

og þá sérstaklega stóru félögin er nauðsynlegt að kynna liðin á óþekktum slóðum. Æfingaferðir 
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eru vinsælar til að fara á staði þar sem að fólk er ekki jafn kunnugt liðunum og því þæginlegt 

að skapa múgæsing í kringum komu liðanna (Jackson, 2016). Það má líka tala um að þegar 

leikmenn eru keyptir í nýtt félag er mikilvægt að kynna leikmanninn fyrir stuðningsmönnum 

og þannig skapa tengsl stuðningsmanna við félagið. Þar má til dæmis nefna sérstaka kynningu 

knattspyrnufélagsins Manchester United þegar félagið keypti Frakkann Paul Pogba sumarið 

2016. Þá var myndbandi deilt á samfélagsmiðla íþróttavörurisans Adidas af Pogba dansandi 

ásamt rapparanum vinsæla Stormzy og þannig tilkynnt að hann væri kominn til félagsins 

(adidas Football, 2016).  

5. PESTEL greining á knattspyrnuheiminum 

PESTEL er greiningartæki sem oft er notað til að greina markaði og fyrirtæki. PESTEL 

greining rýnir í ýmsa utanaðkomandi áhrifavalda og greinir hvernig áhrif þeirra eru á 

markaðinn eða fyrirtækið. Þeir áhrifavaldar sem PESTEL greinir eru pólítísk áhrif, efnahagsleg 

áhrif, félagsleg áhrif, tæknileg áhrif, umhverfisáhrif og lagaleg áhrif (Sandberg, Klementsen, 

Muller, de Andres og Maillet, 2016). Hér á eftir er PESTEL greining fyrir knattspyrnuheiminn 

en það sem verður rýnt í er knattspyrna á Íslandi og knattspyrna á hæsta stigi heimsins. 

 

 
Mynd	1:	Utanaðkomandi	áhrifavaldar	PESTEL	greiningar.	

 

5.1.  Pólitísk áhrif 
Rannsóknir hafa leitt í ljós að deildir í lýðræðisríkjum séu jafnari en deildir í ríkjum þar sem 

ekki er lýðræði (Lago, Lago-Peñas og Lago-Peñas, 2016). Breyting á pólitísku landslagi í 

löndum liða getur breytt ýmsu eins og sjá má í Katalóníu þar sem sjálfstæði ríkisins gæti gert 
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umhverfi
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umhverfi

Félagslegt	
umhvefi

Tæknilegt	
umhverfi

Lagalegt	
umhverfi
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það að verkum að stórliðið FC Barcelona fái ekki lengur að spila í spænsku deildinni (Badcock, 

2017). Þá geta stjórnmálamenn haft áhrif á knattspyrnu í sínu landi með því að sækja um að 

halda stórmót í landinu og þar með auka athygli knattspyrnuheimsins að landinu. 

Á Íslandi hefur pólitískt landslag áhrif á knattspyrnu að því leyti að allar framkvæmdir til 

knattspyrnuaðstaða er fjármögnuð af ríkinu eða sveitafélögum. Dæmi má taka að uppbygging 

á nýjum eða endurbættum þjóðarleikvangi Íslands er komin í hendur starfshóps frá ríkinu og 

Reykjavíkurborg (Haukur Harðarson, 2017). Undanfarið hafa hugmyndir skapast um að félög 

fjármagni sjálf uppbyggingu eins og sjá má í skýrslu Borgarbrags um uppbyggingu á svæði 

Knattspyrnufélags Reykjavíkur, KR, en þar hefur þó engin ákvörðun verið tekin 

(Mannvirkjanefnd KR, 2016). Þá þarf félagið samt að treysta á að borgaryfirvöld samþykki 

breytingar á skipulagsáætlunum borgarinnar. 

Pólitík hefur því þónokkur áhrif á knattspyrnu bæði erlendis og á Íslandi. 

5.2.  Efnahagsleg áhrif 
Fáar heimildir eru til um það hvort efnahagur hafi mikil áhrif á stór knattspyrnufélög úti í heimi. 

Eftir efnahagslegt hrun út um allan heim árið 2008 kom fram í skýrslu Deloitte árið 2009 að 

þó svo að knattspyrnuheimurinn sé ekki algjörlega ónæmur fyrir efnahagslegum erfiðleikum 

þá sé hann einstakur að því leyti að tryggir aðdáendur og langtíma sjónvarpssamningar haldi 

stærstu deildunum nokkuð ónæmum fyrir efnahagslegum niðursveiflum (Houlihan, Parkes, 

Hearne, Ashton-Jones og Schmick, 2009). Á þessum árum breyttist lítið hjá stærstu félögum í 

heimi og tekjur hækkuðu áfram frá ári til árs þrátt fyrir efnahagslega niðursveiflu (Boor, Green, 

Hanson og Winn, 2017). 

Á Íslandi hefur efnahagsleg staða landsins mun meiri áhrif á knattspyrnu að því leyti að 

knattspyrnufélög eru að miklu leyti fjármögnuð með styrkjum eða auglýsingatekjum frá 

fyrirtækjum og einstaklingum í kringum félögin (Sjá viðauka, viðmælandi 6, formaður 

knattspyrnudeildar á Íslandi, 25. okt. 2017). Það segir sig því sjálft að ef að efnahagsleg staða 

landsins er slæm þá er fjárhagsleg staða fyrirtækja og einstaklinga verri og þar af leiðandi eru 

þau ólíklegri til að styrkja félög. Þetta sýndi sig í efnahagshruninu sem átti sér stað á Íslandi 

árið 2008 en þá fækkaði útlendingum í efstu deild á Íslandi um þriðjung milli áranna 2008 og 

2009 (Víðir Sigurðsson, 2009). Sú staðreynd að færri útlendingar spiluðu í deildinni segir 

okkur að félögin hafi minna fjármagn þar sem að yfirleitt er talið dýrara að fá til sín útlending 

á launum en að nota uppaldan leikmann. 

Það má því segja að efnahagsleg áhrif séu mun meiri á knattspyrnu á Íslandi en á stórar erlendar 

deildir. 
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5.3.  Félagsleg áhrif 
Félagsleg áhrif hafa áhrif á knattspyrnuheiminn. Til dæmis hefur fólksfjölgun þau áhrif að 

fleira fólk fer að iðka knattspyrnu. Það eykur samkeppnina og gerir það að verkum að 

einstaklingar verða betri í íþróttinni og þar af leiðandi aukast gæði bestu leikmannana. Þá hafa 

gildi og trú samfélaga áhrif á knattspyrnu að því leyti að ef að iðkun íþrótta er stór hluti af 

gildum samfélags þá eru væntanlega fleiri sem iðka íþróttir (Sotiriadou og Bosscher, 2013). 

Því hefur saga landa og samfélaga mikil áhrif á knattspyrnuiðkun framtíðar. 

Hér má nefna gott íslenskt dæmi, en Íþróttabandalag Akraness, ÍA, var mjög sigursælt 

knattspyrnufélag á 20. öld en þá urðu þeir Íslandsmeistarar 17 sinnum (Íþróttabandalag 

Akraness, e.d.). Þetta hefur haft áhrif á samfélag Akraness á þann veg að Akranes er oft 

kallaður knattspyrnubær og þar hafa alist upp margir góðir knattspyrnumenn sem urðu 

atvinnumenn í greininni. Það má því búast við svipuðum viðbrögðum alls samfélagsins á 

Íslandi í kjölfar góðs gengis karlalandsliðs Íslands á Evrópumótinu 2016 (Lawrence, 2016) og 

því frábæra afreki að komast á heimsmeistaramótið 2018 (Reuters, 2017), þar sem að þessi mót 

koma til með að verða stór hluti af íþróttasögu landsins. 

Félagsleg áhrif hafa áhrif á knattspyrnu en þó minni en þau sem nefnd hafa verið hér áður. 

5.4.  Tæknileg áhrif 
Tækni hefur haft mikil áhrif á knattspyrnu. Hvernig íþróttir eru markaðssettar og hvernig 

aðdáendur hafa aðgang að íþróttum hefur breyst mikið undanfarin ár. Íþróttir eru vissulega 

félagsleg upplifun og ný fjölmiðla- og samfélagsmiðlatækni hefur aukið sambandið milli 

aðdándenda og félaga og íþróttamanna (Dart, 2014). Til dæmis hefur knattspyrnumaðurinn 

Juan Mata aukið aðgengi aðdáenda að sínu persónulega lífi töluvert með bloggi sem hann 

heldur uppi ásamt því að vera virkur á samfélagsmiðlum („Juan Mata - Official website“, e.d.). 

Þetta gerir knattspyrnumönnum kleift að auka vinsældir sínar og gera nafn sitt að vörumerki. 

Þá hefur tækni sett mark sitt á það hvernig dómgæsla í knattspyrnu gengur fyrir sig. 

Marklínutækni er tækni sem að hjálpar dómurum að dæma um það hvort að skorað hafi verið 

mark eða ekki. Dómarar fá boð í úrið sitt sem lætur vita hvort boltinn fór inn í markið innan 

við sekúndu eftir að það gerist (FIFA.com, e.d.-a). Þessi tækni hefur komið í veg fyrir margar 

umdeildar ákvarðanir sem að dómarar hefðu þurft að taka án tækninnar, en sannað hefur verið 

að dómarar geti ómögulega séð sum atvik og dæmt um hvort að mark hafi verið skorað eða 

ekki, þar sem að það sé ekki mannlegt (Kolbinger, Linke, Link og Lames, 2015). 

Á Íslandi hafa tækninýjungar í gervigrasi haft mjög mikil áhrif á knattspyrnuiðkun á landinu. 

Gervigras var fyrst notað til knattspyrnuiðkunar á Íslandi um 1970 en vellirnir þóttu þá harðir, 
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stamir og dempun á boltanum var lítil. Það var þó ekki fyrr en upp úr 1986 sem farið var að 

þróa gervigras þar sem sérstaklega var stefnt að því að hegðun fótboltans væri svipuð og á 

venjulegu grasi. Stærsta stökk í gervigrasþróun var á árunum 1998-1999 með tilkomu þriðju 

kynslóðar gervigrass, en það var með gúmmíkurli í stað sands sem áður hafði einkennt 

gervigras (Mannvirkjanefnd KSÍ, 2006). Þessi kynslóð gervigrass var upphaf mikillar 

uppbyggingar gervigrasvalla hér á landi en í dag eru á annan tug knattspyrnuhalla, á þriðja tug 

gervigrasvalla og 130 sparkvellir hér á landi (Þórður Snær Júlíusson, 2016). Þetta hefur bætt 

aðstöðu á landinu til muna og gert knattspyrnuiðkendum kleift að iðka knattspyrnu allan ársins 

hring. 

Tæknileg áhrif eru því mikil í knattspyrnu, bæði erlendis og hér á landi. 

5.5.  Umhverfisleg áhrif 
Umhverfisleg áhrif eru lítil á hæsta stigi knattspyrnuheimsins í dag. Knattspyrnufélög hafa þó 

nokkur áhrif á umhverfið en þar hafa verið nefndir knattspyrnuvellir og það mikla magn af 

vatni sem þarf til að halda grasinu góðu ásamt gífurlegu magni af rafmagni sem fer í flóðljós 

vallanna. Talið er að 20 þúsund lítrar af vatni sé notað á dag til að vökva hvern völl hjá liðum 

í ensku úrvalsdeildinni. Þá fylgir þeim þúsundir aðdáenda sem ferðast á leiki mikið rusl ásamt 

því að þeir menga með því að ferðast með bíl eða flugvél á völlinn. Mælt var vistfræðilegt 

fótskref úrslitaleiks bikarkeppninnar á Englandi og það sýndi að leiknum fylgdi 59 tonn af rusli 

(Jenkins, 2012). 

Á Íslandi eru umhverfisleg áhrif nokkuð víðamikil þar sem að veðráttan hér á landi er ekki 

beint tilvalin til knattspyrnuiðkunar á grasi. Þegar efsta deild karla hefst í byrjun maí hafa 

grasvellir félaga verið mistilbúnir til knattspyrnuiðkunar. Árið 2014 voru einstaklega fáir vellir 

tilbúnir en það var talið vera vegna þess að klaki lá yfir völlum landsins yfir veturinn og lá því 

grasið undir skemmdum (Elvar Geir Magnússon, 2014). Þetta hefur haft þau áhrif að félög 

leggi gervigras á aðalvelli sína en það gerði til dæmis Knattspyrnufélagið Valur árið 2015 

(Aðalstjórn Vals, 2015). 

Umhverfisleg áhrif eru því lítil á knattspyrnuheiminn erlendis en nokkuð áhrifamikil hér á 

landi. 

5.6.  Lagaleg áhrif 
Lagaleg áhrif á knattspyrnu geta verið á ýmsa vegu. Lög um atvinnuleyfi geta haft áhrif á 

evrópsk stórlið þar sem að leikmenn þurfa að fá atvinnuleyfi til að mega fá greitt fyrir að spila 

fótbolta og það hefur oft reynst erfitt að fá atvinnuleyfi fyrir leikmenn sem eru frá löndum utan 

Evrópusambandsins (InBrief.co.uk, e.d.). Árið 1995 var gerð breyting á evrópskum lögum um 
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vinnuafl sem kallaðist Bosman útskurðurinn. Breytingin felldi niður takmarkanir á fjölda 

erlendra leikmanna í knattspyrnufélögum og felldi niður skyldubundnar greiðslur fyrir 

leikmenn sem eru án samnings (Sahib, 2015). Eftir þessa breytingu jókst magn erlendra 

leikmanna sérstaklega í ensku úrvalsdeildinni en árið 2015 hafði byrjunarlið félags verið 152 

sinnum fullskipað útlenskum leikmönnum, en það hafði aldrei gerst fyrir Bosman útskurðinn  

(Brand, 2015). Þessi lög gætu þó breyst fyrir félög í ensku úrvalsdeildinni þegar Bretland hefur 

gengið úr Evrópusambandinu og því mikil lagaleg óvissa framundan þar (Cohen og Couse, 

2017). 

Ísland nýtur sömu laga um atvinnuleyfi og lönd innan Evrópusambandsins og því lítið mál fyrir 

íslensk félög að ráða til sín útlendinga. Fyrir knattspyrnuna á Íslandi eru það þó aðallega lög 

og reglugerðir KSÍ sem að hafa áhrif á félögin en þau segja til um allar reglur sem koma að 

knattspyrnu á Íslandi. Stór breyting var gerð í október 2017 þegar tóku í gildi nýjar reglur um 

viðræður við leikmenn sem eru að renna út á samningi. Eftir breytinguna er félagi heimilt að 

eiga í samningaviðræðum og skrifa undir samning við leikmann í öðru félagi þegar að sex 

mánuðir eru til loka samningstíma leikmannsins við sitt núverandi félag (Knattspyrnusamband 

Íslands, 2017). Þetta kemur til með að breyta því hvernig félög haga sér gagnvart leikmönnum 

sem eru að verða samningslausir. 

Það má því álykta svo að lagaleg áhrif séu mikil á knattspyrnuheiminn erlendis sem og 

knattspyrnu á Íslandi. 

5.7.  Niðurstöður PESTEL greiningar 
Eins og sjá má á undirköflum PESTEL greiningarinnar þá hafa utanaðkomandi áhrifavaldar 

nokkuð mikil áhrif á knattspyrnuheiminn bæði hér heima og erlendis. Tæknileg, pólitísk og 

lagaleg áhrif eru mikil á bæði erlenda og íslenska knattspyrnu. Efnahagsleg áhrif eru mikil hér 

á Íslandi en minni erlendis. Þá eru umhverfisleg og félagsleg áhrif lítil á knattspyrnuheiminn 

bæði erlendis og á Íslandi.  

6. Rannsókn 

Það sem skoðað verður í þessum kafla er aðferðafræðin sem notuð var í þessari ritgerð. 

Kaflanum verður skipt niður í fimm undirkafla; aðferð, þátttakendur, mælitæki, framkvæmd 

og úrvinnsluaðferðir. 

6.1.  Aðferð 
Gerð var eigindleg rannsókn þar sem markmiðið var að ná betri skilningi á 

knattspyrnuumhverfinu á Íslandi. Sendar voru spurningar á aðila í stjórnum félaga sem spila í 



   13 

efstu tveimur deildum Íslandsmótsins í knattspyrnu, flestir aðilar voru formenn 

knattspyrnudeilda. Svör frá hverjum og einum voru vandlega skoðuð og borin saman við önnur 

svör sem bárust.  

6.2.  Þátttakendur 
Þegar valdir voru þátttakendur fyrir rannsóknina var notast við markmiðsúrtak en það er 

úrtaksaðferð þar sem að rannsakendur velja ákveðna þátttakendur út frá gæðum upplýsinga 

sem að þeir eru taldir búa yfir.  Þessir þátttakendur voru taldir hæfir og í þeirri aðstöðu að þeir 

gætu veitt rannsakendum þær upplýsingar sem að þeir leituðust eftir og notuðu þátttakendur 

þekkingu sína og reynslu til þess að svara spurningum eftir bestu getu (Bernard, 2011).  

Því var sendur spurningalisti á aðila í stjórnum íslenskra félaga. Þessi félög spiluðu í efstu 

tveimur deildum Íslandsmótsins í knattspyrnu síðasta sumar en vert er að taka fram að flestir 

aðilar, sem spurningarlistinn var sendur á, voru formenn knattspyrnudeilda. Spurningarnar 

voru átta í heildina og voru þær allar opnar. Notast var við tölvupóst til að ná til aðilanna og 

fengust 7 svör frá þeim 20 sem fengu spurningalistann í hendurnar. Lofað var algjörum trúnaði 

í sambandi við svör og því verða engin nöfn tilgreind í ritgerðinni. Ástæðan fyrir valinu á 

þessum aðilum er sú að þeir eru vel inni í öllum málum í sínu félagi og ættu því ekki að eiga í 

erfiðleikum með að svara spurningunum.  

6.3.   Mælitæki 
Áður en að rannsóknin var framkvæmd var spurningalisti gerður sem samanstóð af átta opnum 

spurningum. Reynt var eftir bestu getu að ná fram góðum svörum frá þátttakendum. Vel var 

gætt að orðalagi spurninga þar sem leiðandi spurningar geta haft áhrif á útkomu svara 

(Callegaro, 2015). Spurninglistann er að finna í heild sinni í viðauka. Sami spurningalisti var 

sendur á alla aðila félaganna. Fyrstu fjórar spurningarnar voru um rekstur félagsins og 

breytingu í rekstri, hvernig tekjum er aflað og hver eru stærstu útgjöld. Þar á eftir komu tvær 

spurningar sem að voru um leikmenn félaga og að lokum komu tvær spurningar þar sem aðilar 

voru spurðir um starfsemi og framtíð félaga. Rannsakendur voru því aðal mælitæki 

spurningalistans en þeir hönnuðu spurningarnar og unnu úr svörum.  

6.4.  Framkvæmd 
Framkvæmd rannsóknarinnar fór þannig fram að spurningalisti var sendur með tölvupósti á 

aðila knattspyrnufélaga í tveimur efstu deildunum á Íslandi. Þau svör sem að bárust til 

rannsakenda voru mjög mismunandi, frá stuttum og einföldum svörum til langra og flóknari 

svara. Þeir aðilar sem fengu sendan tölvupóst voru upplýstir um það að spurningalistinn væri 
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hluti af BS ritgerð rannsakenda við viðskiptafræðideild Háskólans í Reykjavík. Því næst voru 

þeir beðnir um að svara eftirfarandi spurningalista. Að auki var tekið fram að öllum svörum 

yrði tekið fagnandi en með þeirra hjálp gætu rannsakendur fengið skýrari mynd á rekstur 

íslenskra knattspyrnufélaga og séð hvernig íslensk knattspyrnufélög geta tekið skref upp á við 

í knattspyrnuheiminum.  

6.5.  Úrvinnsluaðferðir 
Þar sem að svör bárust til rannsakenda í tölvupósti var þeim safnað saman í Microsoft Word 

þar sem þau voru skoðuð og síðan metin.  

7. Knattspyrna 

Knattspyrna er vinsælasta íþrótt í heimi (Giulianotti, 2012). Íþróttin er leikur þar sem tvö lið 

með ellefu leikmönnum reyna að koma bolta inn í mark hvors annars með því að nota alla 

líkamsparta nema hendur. Aðeins markvörður má nota hendur. Það lið sem skorar fleiri mörk 

vinnur leikinn (Britannica Academic, e.d.-a). FIFA (Fédération Internationale de Football 

Association) eru knattspyrnusamtök sem stofnuð voru árið 1904 og inniheldur 211 

undirsamtök frá jafnmörgum löndum. Því er FIFA oft kallað “sameinuðu þjóðir 

knattspyrnunnar”. Eitt af undirsamtökum FIFA er KSÍ, Knattspyrnusamband Íslands. Markmið 

FIFA er að stuðla að stöðugri bætingu knattspyrnunnar. Höfuðstöðvar FIFA eru í Zurich í Sviss 

og forseti sambandsins er Gianni Infantino (FIFA.com, e.d.-b). Stærsti viðburður innan 

knattspyrnuheimsins er heimsmeistarakeppni FIFA sem fer fram fjórða hvert ár en þar berjast 

bestu landslið heimsins um að vera krýndir heimsmeistarar í íþróttinni. Heimsmeistarakeppnin 

í knattspyrnu er af mörgum talin vinsælasti íþróttaviðburður heims en hún dregur að sér 

milljarða sjónvarpsáhorfenda alls staðar að í hvert skipti sem hún er haldin (Britannica 

Academic, e.d.-c). Knattspyrnumenn spila bæði fyrir félagslið og landslið. Félagslið spila sín 

á milli innan landsdeilda og einnig spila bestu félagsliðin í álfudeildum eins og t.d. 

Meistaradeild Evrópu. Sigurvegarar innan álfudeilda spila svo í heimsmeistarakeppni 

félagsliða sem haldin er á hverju ári. Bestu leikmenn frá hverju landi eru svo valdir í landslið 

sem spila sín á milli í álfukeppnum og heimsmeistarakeppni. Leikmenn spila mismunandi 

stöður á vellinum í knattspyrnu, sóknarmenn sjá um að skora mörkin, varnarmenn sjá um að 

verja markið og miðjumenn sjá um að koma boltanum milli varnar og sóknar. Sóknarmenn eru 

oftast vinsælastir meðal stuðningsmanna enda sjá þeir um að skora mörkin og 

stuðningsmönnum finnst skemmtilegast að sjá liðið sitt skora mörk. Þetta sést augljóslega í því 
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að af þeim tuttugu knattspyrnumönnum sem eru oftast líkað við á samfélagsmiðlinum 

Facebook eru fimmtán þeirra sóknarmenn (Fanpagelist.com, e.d.). 

8. Fjármál í knattspyrnu 

8.1.  Hækkun á kaupverði leikmanna 
Peningar eru orðinn stór hluti af nútíma knattspyrnu og hafa fjárhæðir hækkað gríðarlega á 

síðastliðnum áratugum. Það sýndi sig sumarið 2017 en þá var met slegið í fjárhæð félagaskipta 

þegar brasilíski knattspyrnumaðurinn Neymar var keyptur til Paris Saint German í Frakklandi 

frá FC Barcelona á Spáni. Kaupverðið var 222 milljónir evra sem samsvarar rúmlega 26,7 

milljörðum íslenskra króna en verðið virkjaði klásúlu í samningi Neymar hjá FC Barcelona 

sem gerði það að verkum að katalónska félagið varð að taka tilboðinu (Laurens, 2017). 

Kaupverðið á Neymar sló fyrra met með miklum yfirburðum en fyrra metið voru félagaskiptin 

hjá franska leikmanninum Paul Pogba frá Juventus til Manchester United sem hljóðuðu upp á 

110 milljónir evra (Aarons, 2016).  

 

 
Mynd	2:	Dýrustu	knattspyrnumenn	sögunnar.	

Þrátt fyrir að einstaka lið eins og Paris Saint German eyði háum fjárhæðum í leikmenn þá hafa 

lið í ensku úrvalsdeildinni yfirleitt eytt hæstu fjárhæðunum í leikmenn. Lið í ensku 

úrvalsdeildinni eyddu metféi í leikmannakaup á tímabilinu 2015/16, en þá hækkaði metféð um 

20% úr 1,1 milljarði punda í 1,3 milljarð punda (Barnard, Ross, Savage og Winn, 2017).  Metið 

var svo aftur slegið á tímabilinu 2016/17 en þá eyddu lið í ensku úrvalsdeildinni 1,45 milljarði 

punda (1,65 milljarði evra) í kaup á 151 leikmanni. Á tímabilinu sem á sér stað núna (2017/18) 

eru lið ensku úrvalsdeildarinnar þegar búin að eyða 1,4 milljarði punda í leikmannakaup og 

verður því að teljast líklegt að búið verði að slá metið aftur þegar næsta félagaskiptaglugga 
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lýkur, en hann er í janúar (Transfermarkt.com, e.d.-a). Ástæðan fyrir þessari gífurlegu eyðslu 

enskra félaga í félagaskipti eru að þar eru mörg stór félög sem eru undir mikilli pressu frá 

stuðningsmönnum að ná árangri. Einnig eru hæstu sjónvarpstekjurnar í ensku úrvaldsdeildinni 

og þar er nokkuð jöfn dreifing tekna á öll liðin í deildinni sem gerir litlu liðunum kleift að eyða 

fjárhæðum í leikmenn (Barnard o.fl., 2017). Þetta gerði t.d það að verkum að meðal þeirra 20 

félaga sem eyddu hæstum fjárhæðum í leikmenn tímabilið 2016/17 voru 10 þeirra félög í ensku 

úrvalsdeildinni en það er helmingurinn af öllum félögum deildarinnar (Transfermarkt.com, 

e.d.-b). 

8.1.1. Hvað ákvarðar verð á leikmanni? 

Hvað er það sem ákvarðar verð á leikmanni? Líklegt er að þegar FC Barcelona gerði samning 

við Neymar að þeir hafi talið að klásúla upp á 222 milljónir evra væri það há tala að ekkert 

félag kæmist nálægt því að geta greitt hana. Það fór þó svo að Paris Saint German þótti Neymar 

þess virði að greiða fyrir hann þessa gríðarlega háu upphæð. Markaðsvirði leikmanna er virði 

sem flestum leikmönnum er gefið. Markaðsvirði íþróttamanns er skilgreint sem mat á því 

magni peninga sem félag er tilbúið að borga fyrir fá að gefa íþróttamanni samning, óháð 

raunverulegum viðskiptum. (Herm, Callsen-Bracker og Kreis, 2014) Markaðsvirði gefa 

félögum hugmynd um peningalegt virði leikmanna sinna sem og leikmönnum annarra liða sem 

þau hafa mögulega áhuga á að kaupa, það er því mikilvægur þáttur í viðræðum milli félaga um 

kaup á leikmönnum. Markaðsvirði hafa yfirleitt verið metin af félögunum sjálfum eða af 

íþróttafréttamönnum, en þar sem áhugi almennings á markaðsvirði leikmanna hefur aukist þá 

hafa sprottið upp vefsíður þar sem að knattspyrnuáhugamenn meta markaðsvirði þeirra. Það er 

þó oft snúið að meta virði á einstökum íþróttamanni í hópíþrótt eins og knattspyrnu, en með 

aukinni tækni eru til fleiri gögn um einstaklinga sem hægt er að nota. Þær breytur sem yfirleitt 

koma saman að því að meta markaðsvirði skiptast í þrjá flokka en það eru einkenni, 

frammistaða og vinsældir leikmanns. Breytur sem snúa að einkennum leikmanns eru aldur og 

hæð. Breytur sem snúa að frammistöðu leikmanns eru mínútur spilaðar, mörk, stoðsendingar, 

sendingartilraunir, heppnaðar sendingar, hlaup með bolta(e. dribbles), heppnuð hlaup með 

bolta(e. dribbles), skallabaráttur, unnar skallabaráttur, tæklingar, heppnaðar tæklingar, 

stöðvanir, hreinsanir, brot, gul spjöld og rauð spjöld. Að lokum eru breytur sem snúa að 

vinsældum leikmanna en þær eru uppflettanir á Wikipedia síðu, fjöldi Google uppflettana um 

leikmann, fjöldi birtinga um leikmann á Reddit og fjöldi Youtube myndbanda um leikmann. 

Þessar eða svipaðar breytur eru yfirleitt notaðar við mat á markaðsvirði hjá félögum, 

íþróttafréttamönnum og líka hjá vefsíðum knattspyrnuáhugamanna. Markaðsvirði eru svo 
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notuð af félögum til að meta það verð sem þau eru tilbúin að borga fyrir eða fá borgað fyrir 

leikmann. Markaðsvirði eiga því stóran þátt í því verði sem á endanum er borgað fyrir leikmenn 

(Müller, Simons og Weinmann, 2017). 

8.1.2. Fá félögin þessar háu fjárhæðir til baka? 

Ef við lítum til baka til ársins 2009 þegar einn frægasti knattspyrnumaður allra tíma, 

Cristiano Ronaldo, fór frá liði á Englandi, Manchester United, yfir til spænska liðsins Real 

Madrid á um 92 millljóna evra þá voru þau viðskipti mikið í umræðunni. Gagnrýni frá forseta 

UEFA (the European football association) um þessi félagsskipti voru þau að viðskipti sem þessi 

væru að eyðileggja knattspyrnuna og að það væri mikil fjárhagsleg hætta fyrir félög að 

verðsetja og kaupa knattspyrnumenn fyrir svona hátt verð. Þessi kaup hjá Real Madrid voru 

harðlega gagnrýnd þar sem að þetta var met upphæð greidd fyrir leikmann á þessum tíma. 

Nýlega skipaður forseti Real Madrid, Florentino Pérez, var aftur á móti ósammála og leit á 

þetta sem góða fjárfestingu (Blitz, 2009). 

Tæplega ári síðar kom fram á ýmsum miðlum að Ronaldo yrði sá leikmaður sem myndi 

skila Real Madrid mestum tekjum frá upphafi. Sala á treyjum og öðrum varningi merktum 

Ronaldo hafði þegar skilað liðinu um 100 milljónir evra og því rúmlega kaupverði hans (Malek, 

e.d.). Einnig var þess vænts að hann myndi færa liðinu háar upphæðir vegna auglýsinga og 

annarra atburða. Ekki bara það að Ronaldo myndi afla þessara tekna sem ofurstjarna fyrir utan 

knattspyrnuvöllinn heldur gæti hann einnig með góðum árangri inni á knattspyrnuvellinum 

auka tekjur Real Madrid enn frekar t.d. með sigrum í spænsku landsdeildinni sem og fleiri 

mótum þar sem sigurfjárhæðir eru mjög háar (Blitz, 2009).  

Aftur á móti eru til dæmi þar sem að svipuð aðferð hefur verið notuð hjá stóru félagi og hlutirnir 

ekki gengið jafn vel upp. Lið Leeds United fjárfesti stórum hluta af tekjum sínum og fjármagni 

sem það hafði safnað í nýja leikmenn. Það kom svo að þeim tímapunkti að liðið stóð ekki undir 

væntingum og vann ekkert sem þýddi það að litlar tekjur komu inn í félagið. Þetta leiddi til 

þess að liðið átti ekkert fjármagn til að borga leikmönnum sem endaði á því að liðið þurfti að 

selja leikmenn á brunaútsölu. Leiðin lá beint niður á við eftir það og endaði þessi sjóferð þannig 

að liðið greindi frá miklu tapi og féll niður um deild nokkrum árum seinna og enn þann dag í 

dag eru þeir að reyna að rétta úr kútnum eftir mikla fjárhagserfiðleika (Murray og Ingle, 2003).  

 

8.2.  Financial Fair Play 
UEFA setti á lög árið 2010 með það að markmiði að bæta fjárhagslegan stöðugleika evrópskra 

knattspyrnufélaga. Þessi lög kallast ,,Financial Fair Play” og snúast um það að öll lið sem spila 



   18 

í Evrópukeppnum félagsliða þurfa að sanna að þau eigi engar ógreiddar skuldir til annarra 

félaga, leikmanna sinna og skattayfirvalda. Með öðrum orðum má segja að þau þurfi að sanna 

að þau borgi reikninga sína. Árið 2015 voru lögin svo uppfærð til að hvetja til aukinna 

sjálfbærra fjárfestinga og til að viðhalda eftirliti með ofeyðslu (uefa.com, 2015). Félög sem 

brjóta lögin eiga í hættu á að vera bannað að spila í Evrópukeppnum. Árið 2014 braut 

Manchester City hluta laganna en þá var þeim reyndar ekki bannað að spila í Evrópukeppnum 

heldur var félagið látið borga 60 milljónir evra í sekt og það þurfti að hafa 4 færri leikmenn í 

leikmannahóp sínum í Meistaradeildinni (MacInnes, 2017). Eftir að félagaskiptaglugginn 

lokaði í sumar gaf UEFA það út að hafin sé rannsókn á risafélaginu Paris Saint German þar 

sem rannsaka á hvort að félagið hafi brotið lögin með mikilli eyðslu í kaup á leikmönnum í 

sumar (UEFA.com, 2017c). Eins og fram hefur komið keypti félagið stórstjörnuna Neymar á 

metfé en auk þess fékk félagið til sín ungstirnið Kylian Mbappe. Þar var samið um að hann 

kæmi á láni í eitt ár og svo yrðu borgaðar 166 milljónir punda næsta sumar. Þetta er að öllum 

líkindum gert til að sveigja framhjá “Financial Fair Play” reglunum (Burt, 2017). 

8.3.  Umboðsmenn 
Umboð er það þegar annarri manneskju er veitt heimild til að gera löggerninga fyrir hönd 

einstaklings. Umboðsmennska er fólgin í því að umboðsmaður gerir löggerninga í nafni annars 

manns, umbjóðandans, gagnvart þriðja manni (viðsemjandanum), samkvæmt heimild frá 

umbjóðanda (Þuríður Jónsdóttir, 2011). Atvinnumenn í knattspyrnu eru yfirleitt með 

umboðsmenn á sínum snærum til að semja um kaup og kjör við knattspyrnufélög. Í þeim 

peningaheimi sem knattspyrnuheimurinn er orðinn nú til dags hafa umboðsmenn 

knattspyrnumanna náð að hagnast umtalsvert. Umboðsmenn fá tekjur sínar af því að taka 

prósentur af kaupverðum og bónusum sem að leikmenn fá. Mikið hefur verið rætt um að 

umboðsmenn séu stór ástæða fyrir því að leikmenn skipti oft um lið frekar en að halda sig lengi 

hjá sama liðinu en þá fá umboðsmennirnir hærri tekjur. Á tímabilinu 2016/17 hækkuðu 

greiðslur frá enskum félögum til umboðsmanna um 38% frá tímabilinu áður en upphæðin nam 

220 milljónum punda eða um 30 milljörðum íslenskra króna (Ornstein, 2017). Eins og nefnt 

var hér að ofan var metið slegið í kaupfjárhæðum í ensku úrvalsdeildinni þetta tímabil og því 

kemur þessi hækkun vissulega ekki á óvart. 

8.4.  Hækkun á tekjum knattspyrnufélaga 
Stór ástæða fyrir þessum hækkunum í kaupverði og launum leikmanna eru hækkanir á tekjum 

knattspyrnufélaga. Tímabilið 2015-2016 varð 12% hækkun frá fyrra tímabili á samanlögðum 

tekjum tuttugu ríkustu félaga heims en það er methækkun á milli tímabila. Þrjú félög af þessum 
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tuttugu voru með yfir 600 milljónir evra í tekjur á tímabilinu en Machester United var það 

ríkasta með 689 milljónir evra í tekjur (Boor o.fl., 2017). Í samantekt frá leiktímabilinu fyrir 

10 árum síðan, 2005-2006, kemur fram að þáverandi ríkasta félag heims, Real Madrid, þénaði 

rúmar 275 milljónir evra (Parkes, Houlihan, Ingles og Hawkins, 2007). Tekjurnar hjá ríkasta 

félagi heims hafa því hækkað um 150% á 10 árum. Þessa hækkun má sjá á myndinni hér að 

neðan en hún sýnir þróun tekna hjá þremur ríkustu liðum heims síðustu ár en það eru 

Manchester United, FC Barcelona og Real Madrid. 

 
Mynd	3:	Þróun	tekna	hjá	þremur	ríkustu	félögum	heims.	

Fimm stærstu deildir Evrópu eru efstu deildirnar í Englandi, Spáni, Þýskalandi, Ítalíu og 

Frakklandi en þær bera gjörsamlega af í tekjum. Þessar deildir bera ábyrgð á 55% af tekjum 

evrópska knattspyrnumarkaðarins sem samanstendur af 21,8 milljarði evra í tekjum. Enn er 

spáð tekjuhækkunum hjá félögum þessara deilda á næstu árum, spáð er 80% hækkun á tekjum 

milli tímabilanna 2015/16 og 2017/18 en þessi hækkun er helst tengd nýjum samningum um 

sjónvarpsrétti (Barnard o.fl., 2017). 

Það er því hægt að rökstyðja þá hækkun á kaupverði sem nefnd er í kaflanum að ofan með 

reglu hagfræðinnar sem nefnd er í kaflanum um eftirspurn að ofan sem segir að ef tekjur hækka 

þá hækkar eftirspurn og þar með verð. Þetta á nákvæmlega við um stöðuna í 

knattspyrnuheiminum en tekjur hafa hækkað stöðugt síðastliðin ár og því hafa verð leikmanna 

hækkað í takt við það. 
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8.5.  Tekjuöflun knattspyrnufélaga 
Tekjur knattspyrnufélaga geta komið úr mörgum áttum. Tekjum stærstu knattspyrnufélaga 

heims er gjarnan skipt niður í þrjá flokka; leikdagstekjur, sýningartekjur og viðskiptatekjur. 

Leikdagstekjur eru tekjur sem félag aflar á leikdegi. Stærsti hluti þeirra tekna koma frá 

miðasölu á leiki en einnig teljast þar til vörur sem seldar eru á svæði félagsins á leikdag. 

Sýningartekjur eru tekjur sem að félagið fær fyrir sýningu á leikjum þess, aðallega í sjónvarpi. 

Félög fá tekjur fyrir sýningu leikja bæði í sinni deild sem og Evrópudeild. Viðskiptatekjur 

innihalda tekjur frá kostunaraðilum, tekjur vegna sölu á varningi tengdum félaginu og tekjur 

frá öðrum viðskiptatengdum aðgerðum, s.s. auglýsingasölu. 

Tuttugu ríkustu knattspyrnufélög heims koma frá sex löndum, flest koma þau frá Englandi eða 

átta talsins. Samanlagðar tekjur þessara tuttugu félaga skiptast þannig að viðskiptatekjur eru 

stærsta tekjuöflun félaganna með 43% af tekjum, sýningartekjur eru næst stærsta tekjuöflunin 

með 39% af tekjum og að lokum eru leikdagstekjur með 18% af tekjum (Boor o.fl., 2017). 

 

 
Mynd	4:	Skipting	á	tekjuöflun	20	ríkustu	knattspyrnufélaga	heims.	

8.5.1. Breytileiki í tekjuöflun á milli landa. 

Vert er að skoða hvort það sé breytilegt eftir löndum hvaðan tekjurnar koma. Hér er best að 

skoða hlutföll af tekjum félaganna í hverjum flokki fyrir sig, þar sem að mikill munur er á 

fjárhæðum milli félaga. Til að mynda eru tekjur Manchester United sem er ríkasta félag heims 

300% hærri en Leicester City sem er tuttugasta ríkasta félag heims og því væri ekki 
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samanburðarhæft að skoða fjárhæðir tekna í hverjum flokki. Ef við skoðum tuttugu ríkustu 

félögin kemur í ljós að viðskiptatekjur eiga hæsta hlutfallið í Rússlandi, Frakklandi og 

Þýskalandi en að sýningartekjur eiga stærsta hlutfallið á Englandi, Ítalíu og Spáni. Þetta ætti 

ekki að koma á óvart þar sem deildirnar á Englandi, Ítalíu og Spáni eru þær deildir sem hafa 

hæstu sjónvarpstekjur í heiminum. enska úrvalsdeildin ber þó af þegar kemur að 

sjónvarpstekjum en hún gefur tæplega 140% meiri sjónvarpstekjur en spænska úrvalsdeildin 

sem er sú landsdeild sem gefur næst hæstu sjónvarpstekjurnar (Sport Business, 2016). Það er 

því líklega stór ástæða fyrir því að England á flestu liðin af tuttugu ríkustu félögum heims, átta 

talsins. Vegna lægri sjónvarpstekna þurfa lið í Rússlandi, Frakklandi og Þýskalandi frekar að 

stóla á viðskiptatekjur en þau fá töluvert minna af sýningartekjum frá deildum sínum. Þegar 

skoðaðar eru tekjur frá leikdegi má sjá að lið í Þýskalandi hljóta hæst hlutfall tekna sinna þaðan 

en lið frá Rússlandi hljóta þó langlægstu tekjur sínar þaðan eða 5% tekna (Boor o.fl., 2017). 

8.5.2. Tekjur frá þátttöku í Evrópukeppni. 

Í greiningunni hér að ofan eru þó aðeins teknar inn í myndina tekjur sem koma frá ,,rekstri”. 

Verðlaunafé í keppnum Evrópska knattspyrnusambandsins, UEFA, hefur einnig hækkað svo 

um munar. Félög fá greiddar háar fjárhæðir fyrir að komast inn í bæði Meistaradeild Evrópu 

og Evrópudeildina, sem er nokkurs konar ,,B-deild” Meistaradeildarinnar, og fá svo greitt í 

hvert sinn sem félögin komast áfram í keppnunum. Þessi verðlaunafé hækkuðu hjá félögum á 

Spáni og Englandi um 50-80% á tímabilinu 2015-2016 (Barnard o.fl., 2017). 

Verðlaunafé í Meistaradeildinni er greitt þannig út að öll félög sem komast í riðlakeppnina fá 

rúman 1,5 milljarð íslenskra króna. Félögin fá svo aukalega 186 milljónir króna fyrir hvern 

sigurleik í riðlakeppninni og 62 milljónir fyrir jafntefli. Lið sem komast upp úr riðlunum fá 

774 milljónir króna, lið í 8 liða úrslitum fá 806 milljónir króna og lið í undanúrslitum fá 930 

milljónir. Sigurliðið fær svo 1,9 milljarð króna aukalega en annað sætið fær 1,3 milljarð. Með 

sigri í Meistaradeild Evrópu er félag því að tryggja sér samtals um 6,4 milljarða króna í tekjur, 

sem er gífurlega há fjárhæð (UEFA.com, 2017a). 

8.5.3. Sanngirni verðlaunakerfis FIFA. 

Hægt er að velta fyrir sér hvort verðlaunakerfi UEFA sé smíðað til að gera þá ríkustu enn ríkari. 

Í Meistaradeild Evrópu komast 32 lið, en af þeim komast 22 lið þangað beint inn eftir góðan 

árangur í sinni heimadeild og þurfa því ekki að taka þátt í undankeppni. Af þessum 22 liðum 

sem komast beint inn eru öll liðin frá 12 sterkustu löndum Evrópu og 13 lið af þeim eru frá 5 

sterkustu löndum Evrópu. Því komast fleiri en eitt lið beint inn í Meistaradeildina frá 6 

sterkustu löndunum. Félög sem koma frá slakari deildum þurfa að fara í gegnum undankeppni 
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til að komast í Meistaradeildina, og því slakara sem landið er sem félög koma frá, því fleiri 

umferðir þurfa félög að komast í gegnum til að fara alla leið. Í undankeppninni er liðum stillt 

upp í styrkleikaflokka sem gerir það að verkum að erfiðara er fyrir minni lið að komast í gegn. 

Til dæmis fer eitt íslenskt lið í keppnina á hverju ári, það lið sem varð Íslandsmeistari árið áður, 

og eru þau yfirleitt sett í neðri styrkleikaflokka. Þau þurfa að komast í gegnum þrjú einvígi við 

lið í efri styrkleikaflokki til að komast í lokakeppnina. Þetta skipulag keppnanna hefur gert það 

að verkum að íslenskt lið hefur hvorki komist í riðlakeppni Meistaradeildar né Evrópudeildar 

þar sem að liðin mæta yfirleitt stórliðum sem eru margfalt umfangsmeiri en þau. Það má því 

segja að kerfið sé byggt til þess að minni liðin komist ekki langt í keppninni, þannig komast 

stóru liðin ítrekað langt og fá því alltaf hærri upphæðir en minni liðin og haldast þar af leiðandi 

yfirburða stærri (UEFA.com, e.d.). 

Þegar talað er um sanngjarnt tekjukerfi er oft talað um tekjudreifingu ensku 

úrvaldsdeildarinnar. Eftir tímabilið 2016/17 var tekjum deildarinnar dreift á félögin þannig að 

efsta lið deildarinnar, Chelsea, fékk 6,28% af tekjum deildarinnar á meðan neðsta liðið, 

Sunderland, fékk 3,8% tekjanna. Tekjudreifing er því nokkuð jöfn en þá eru til dæmis 

sjónvarpstekjur sem koma utan Bretlands dreift jafnt á öll félögin. Þetta hefur gert það að 

verkum að enska úrvalsdeildin er oft talin sú skemmtilegasta í heimi þar sem að stærstu félögin 

skilja sig ekki of mikið frá minni liðunum og eru því allir leikir spennandi (Premier League, 

2017). 

8.6.  Útgjöld knattspyrnufélaga 
Yfirleitt þegar tekjur aukast eins og þær hafa gert undanfarin ár þá hækka gjöld sömuleiðis að 

einhverju leyti. Helstu útgjöld knattspyrnufélaga eru laun og launatengd gjöld, þá aðallega sem 

tengjast leikmönnum. Þetta má sjá augljóslega í ársskýrslu knattspyrnufélagsins Manchester 

United frá árinu 2016 en þar sést að laun og launatengd gjöld eru 53% af rekstrargjöldum 

félagsins (Manchester United, 2016). Sama er uppi á teningnum þegar skoðaðar eru ársskýrslur 

hjá risafélögunum Manchester City, FC Barcelona og Real Madrid, alls staðar eru laun og 

launatengd gjöld meirihluti útgjalda félaganna (Manchester City, 2016)(FC Barcelona, 

2016)(Real Madrid, 2016). Á tímabilinu 2015-2016 þá hækkaði launakostnaður félaga í ensku 

úrvalsdeildinni um 12% og stóð í 2,3 milljörðum punda. Þó hafa laun ekki hækkað jafn hratt 

og tekjur undanfarin ár en frá tímabilinu 2012-2013 hefur launakostnaður hækkað sem nemur 

44% af tekjuhækkunum miðað við að á fimm árunum fyrir það hækkuðu laun sem nemur 99% 

af tekjuhækkunum. Þetta skilaði sér í rekstrarhagnaði upp á 1,6 milljarða punda hjá öllum liðum 

ensku úrvalsdeildarinnar til samans á tímabilunum þremur frá 2013/14 til 2015/16 en það er 
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meiri hagnaður en á síðustu sextán tímabilum þar á undan til samans. Félög annarra stórra 

deilda Evrópu ná ekki öll jafn vel utan um þessar launahækkanir líkt og félög ensku 

úrvalsdeildarinnar. Í frönsku og ítölsku deildunum hefur til að mynda verið rekstrartap hjá 

félögum deildanna til samans síðustu ár (Barnard o.fl., 2017). 

Önnur útgjöld hjá knattspyrnufélögum eru mun lægri en launakostnaður. Þar má þó nefna 

útgjöld eins og afskriftir, en stærstu félögin í stærstu deildunum eiga yfirleitt leikvangana og 

æfingaaðstöðuna sjálf, það eru oft stórar eignir og eru þar háar afskriftir fylgjandi. Þetta er ekki 

útgjaldaliður hjá íslenskum félögum en þar eiga sveitafélögin vellina og aðstöðuna og því fer 

afskrift fram hjá sveitarfélögum. Aðrir útgjaldaliðir sem má sjá í ársskýrslum stórra 

knattspyrnufélaga eru til að mynda ferðakostnaður, uppihald á völlum og allur kostnaður sem 

fellur til á leikdegi (Manchester United, 2016)(FC Barcelona, 2016)(Real Madrid, 2016). Allir 

eru þessir útgjaldaliðir þó mun lægri en laun og launatengd gjöld en á myndinni hér að neðan 

má sjá hversu miklar tekjur félaga ensku úrvalsdeildarinnar fara í laun og launatengd gjöld. 

 
Mynd	5:	Laun	og	launatengd	gjöld	samanborin	við	tekjur	hjá	10	tekjuhæstu	ensku	félögunum	
tímabilið	2015/16.	

8.6.1. Hækkun á launum leikmanna 

Leikmenn hafa einnig grætt á hækkunum fjárhæða undanfarin ár. Laun leikmanna hafa hækkað 

samhliða kaupverði á síðastliðnum árum en einnig hafa stærstu stjörnum boðist stórir 

auglýsingasamningar. Fyrir 10 árum síðan, árið 2007, var launahæsti leikmaður heims, 

Brasilíumaðurinn Ronaldinho, með 29,5 milljónir dollara í árslaun, sem samsvarar um 2,7 

milljörðum íslenskra króna (Maidment, 2007). Það verða að teljast nokkuð há árslaun en árið 
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2017 er Portúgalinn Cristiano Ronaldo launahæstur í heimi með 93 milljónir dollara í árslaun  

sem samsvarar um 9,8 milljörðum króna (Settimi, 2017). Á tíu árum hafa laun launahæsta 

leikmanns heims því hækkað um 215% en í þessum tölum er um að ræða samanlögð laun frá 

félagi ásamt bónusum og tekjum frá auglýsingasamningum. Af þessum 93 milljónum dollara 

sem Cristiano Ronaldo þénar á ári koma 58 milljónir dollara frá félagsliðinu hans, Real Madrid, 

sem laun og bónusar. 35 milljónir fengust því með auglýsingasamningum en Ronaldo er til 

dæmis með stóran auglýsingasamning við íþróttavörurisann Nike (Settimi, 2017). Hækkandi 

tekjur fyrir auglýsingasamninga er afleiðing þess að knattspyrnumenn eru í auknum mæli að 

verða andlit vörumerkja. Þegar við skoðum hvaða áhrif laun geta haft á verð leikmanna þá er 

það þannig að eftirspurn eftir leikmönnum sem krefjast hárra launa er minni en þeirra sem sætta 

sig við lægri laun. Háar launakröfur leikmanna lækka því verð sem félög eru tilbúin að borga 

fyrir leikmenn. Einnig má nefna að þegar félög hafa borgað leikmanni há laun í nokkurn tíma 

þá hækkar það lægsta verð sem félag er tilbúið að selja leikmann á vegna þess að félagið hefur 

þegar fjárfest miklu í leikmann. Allt er þetta í takt við kaflana hér að ofan um framboð og 

eftirspurn. 

8.7.  Knattspyrnufélög sem fyrirtæki 
Í kjölfar mikils hagvaxtar í knattspyrnuheiminum frá því á tíunda áratugi síðustu aldar hafa 

stærstu knattspyrnufélög heimsins verið að breytast í meðalstór fyrirtæki. Eins og sést 

greinilega í textum hér að ofan þá hefur knattspyrnuheimurinn þróast yfir í íþrótt sem nær 

lengra en bara félög að keppa um meistaratitla, hann er í raun orðinn markaður af meðalstórum 

fyrirtækjum sem berjast um tekjur markaðarins. Ástæður fyrir því að þessi þróun er að eiga sér 

stað er að sjálfsögðu hækkun tekna innan knattspyrnuheimsins, en breytingarnar hófust þegar 

knattspyrnusambönd fóru að leyfa breytingu knattspyrnufélaga yfir í fyrirtæki. Nú hafa sum 

knattspyrnusambönd gengið það langt og skyldað félög í efstu deildum að stofna hlutafélög 

(Bács, 2014). 

8.7.1. Mismundandi rekstur knattspyrnufélaga 

Það sem fólk gerir sér ekki grein fyrir þegar það talar um eða horfir á knattspyrnu er það að 

knattspyrnufélög eru fyrirtæki. Eitt stærsta vandamál knattspyrnufélaga er það að 

stuðningsmenn eru ósáttir við hækkandi miðaverð á leiki. Sumir telja að félögin séu að reyna 

að græða eins mikið og þau geta á háu miðaverði á meðan aðrir segja að þetta sé bara lífsins 

gangur og að félögin virki ekki nema að þau taki gjald fyrir sína þjónustu og upplifun eins og 

fyrirtæki sem að við þekkjum úr atvinnulífinu gera. En eru knattspyrnufélög raunverulega eins 

og fyrirtæki? Ef við hugsum aðeins út í það hvað ,,fyrirtæki” stendur fyrir þá er skilgreiningin 
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nokkurn veginn svona: Stofnun sem leitast eftir því að hámarka hagnað. Þessi skilgreining á 

þó ekki við um öll knattspyrnufélög og því erfitt að flokka öll félög sem fyrirtæki. Það fer mest 

eftir eigendum félaga hvernig þau eru rekin. Dæmi um mismunandi rekstur liða eru t.d. Arsenal 

og Manchester City þar sem Arsenal er í eigu amerískra fjárfesta og hagnaður er eltur uppi en 

Manchester City í eigu olíufursta frá Sameinuðu arabísku Furstadæmunum þar sem mjög miklu 

fjármagni er eytt í leikmenn og aðstöðu sem á síðan að skila sér sem velgengni inni á 

knattspyrnuvellinum. Þessi mikla eyðsla hjá félögum eins og Manchester City getur haft mikil 

áhrif á markaðinn þar sem meðalverð leikmanna hækkar og félög þurfa að eyða meira 

fjármagni í kaup á leikmönnum. Svona eyðsla gerir það að verkum að hagnaður félaga minnkar 

og má segja að sé ekki alveg í takt við það sem fyrirtæki reyna almennt að gera, að hámarka 

hagnað. Það er einnig áhugavert að skoða það að knattspyrnulið virka í rauninni ekki eins og 

fyrirtæki vegna þess að tryggð stuðningsmanna er gífurlega mikil. Þó svo að fólk í daglegu lífi 

finnist ákveðnar vörur góðar og sé tryggt vörumerkjum eða fyrirtækjum þá ristir sú tryggð ekki 

það djúpt að fólk hafi áhrif á börnin sín og komi sömu tryggð yfir á þau. Það er aftur á móti 

það sem gerist í heimi knattspyrnunnar. Því má spyrja sig hvort að knattspyrnulið geti mótað 

og hagað sér eins og venjulegt fyrirtæki. Auðvitað eru knattspyrnufélög að miklu leyti eins og 

fyrirtæki. Þau selja upplifun til stuðningsmanna á vellinum, til þeirra sem eru heima að horfa á 

leikinn í sjónvarpinu og vörur sem tengjast liðinu út um allan heim. Það mætti því segja að 

knattspyrnufélög séu í skemmtanabransanum. Félögin borga laun til starfsmanna og leikmanna 

eins og gert er í venjulegum fyrirtækjum. Miðað við skilgreiningar á mismunandi 

rekstrarformum fyrirtækja hér ofar í ritgerðinni þá má segja að stærstu knattspyrnufélög heims 

séu hlutafélög eða einkahlutafélög, þar sem oftast eru það hluthafar sem eiga félögin. 

8.7.2. Miðasala knattspyrnufélaga 

Ef við lítum aðeins til baka í textann og veltum miðaverðinu aftur fyrir okkur þá er nánast vitað 

fyrir víst að í ensku úrvalsdeildinni er meiri eftirspurn en framboð af miðum. Það sem ætti að 

gerast þegar eftirspurn er meiri en framboð er að verð hækkar á miðum og endar eftirspurnin 

því í jafnvægi við framboðið. Fólk hefur velt því fyrir sér hvort of lágt miðaverð geti skapað 

,,svarta markaði” eða markaði þar sem ákveðnir einstaklingar kaupa alla miðana og selji þá svo 

mun dýrari en það er ekki mikið um það. Það er samt annar vinkill fyrir félögin að hækka 

verðið á miðunum vegna þess að þá á það til að gerast að bestu og skemmtilegustu 

stuðningsmennirnir hafa ekki efni á því að kaupa miða á leikina. Andrúmsloftið verður því ekki 

jafn gott á leikjunum og það er alls ekki það sem knattspyrnufélögin vilja, að draga úr 

upplifuninni hjá öllum á vellinum. Því eru félög í sumum tilfellum tilbúin að fórna hluta af 
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hagnaðinum til að halda andrúmsloftinu rafmögnuðu. Í Þýskalandi er það þannig að miðaverð 

er lágt en engir ,,svartir markaðir” hafa myndast og því eru stuðningsmenn mjög ánægðir og 

vellirnir alltaf fullir. Afhverju geta lið í Þýskalandi haldið miðaverði svona lágu? Það liggur 

allt í því hvernig félögin eru byggð upp en einnig eru reglur þar sem að skylda félögin til að 

vera meirihluta í eigu stuðningsmanna. Það skilar sér svo í lágu miðaverði fyrir 

stuðningsmennina (Chu, 2016).  

Eins og fyrr kom fram þá eru knattspyrnufélög frábrugðin öðrum fyrirtækjum. Þeir 

einstaklingar sem eru mikilvægastir fyrir knattspyrnufélög eru stuðningsmennirnir. Þeir sjá til 

þess að félögin geti haldið starfsemi sinni gangandi þar sem þeir eyða oft miklum tíma og 

fjármagni í félögin. Það sem er áhugavert að skoða er hvernig umfangsminni félög eins og t.d. 

á Íslandi starfa. Þar er fjármagn af skornum skammti og því oft einstaklingar sem vinna í 

sjálfboðastörfum aðeins til þess að félögin geti haldið áfram að starfa. Þegar horft er á 

heildarmyndina er augljóst að þessir tveir heimar, knattspyrna og viðskipti, þurfa að tvinnast 

saman til þess að allt gangi upp. Það eru margir þættir sem félög þurfa að hugsa út í til þess að 

þeim gangi vel en þessir þættir eru mjög tengdir því sem þekkist úr atvinnulífinu. T.d. er einn 

af þáttunum að hafa góða stjórnendur eins og framkvæmdastjóra sem veit hvað hann er að gera 

og hefur framtíðarhugsjón. Fjármálin þurfa að vera á hreinu til að félögin geti rekið sig og allar 

tekjur sem koma inn í félagið þurfa að fara í réttu hlutina. Einnig er gott fyrir félög að selja 

varning sem skapar auka tekjur og hjálpar rekstrinum eins og t.d. trefla eða bolla (Rubin, 2010). 

9. Íslensk knattspyrna 

Knattspyrnusamband Íslands, hér eftir kallað KSÍ, er aðildarfélag Íþróttasambands Íslands sem 

heldur utan um knattspyrnuiðkun á Íslandi. Aðildarfélög KSÍ eru 137 talsins og hafa um 27.000 

iðkendur (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.-a). KSÍ heldur utan um íslensku landsliðin, bæði 

karla og kvenna, A-landslið og unglingalandslið. Formaður KSÍ er Guðni Bergsson fyrrum 

atvinnumaður í knattspyrnu. Flest íþróttafélög í sveitarfélögum halda úti knattspyrnufélagi. 

Sveitarfélög á Íslandi eru 74 talsins (Samband Íslenskra Sveitarfélaga, 2013) því er að meðaltali 

1,85 knattspyrnufélag á hvert sveitarfélag landsins. Knattspyrna karla á Íslandi er spiluð í fimm 

deildum, Úrvalsdeildin er sú efsta en 4. deild er sú neðsta. 

Íslensk félög eru öðruvísi en stóru evrópsku félögin að því leyti að þau stóla á sveitarfélög 

þegar kemur að uppbyggingu á aðstöðu, og má því segja að íslensk félög reiði sig minna á 

aðdáendur miðað við erlend félög. 
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9.1.  Tekjuöflun í íslenskri knattspyrnu 
Eftir að hafa fengið upplýsingar frá nokkrum íslenskum knattspyrnufélögum er það ljóst að 

stærsti hluti tekna kemur inn í félögin sem stuðningur eða auglýsingar frá fyrirtækjum. Það er 

einnig athugunarvert hversu mikið fjármagn kemur inn í félög á Íslandi sem stuðningur frá 

íþróttasamböndum eins og ÍSÍ eða KSÍ (Sjá viðauka, viðmælandi 2, Formaður 

knattspyrnudeildar á Íslandi, 25. okt. 2017). Sveitarfélög spila líka stórt hlutverk í að halda 

félögum á Íslandi gangandi. Fyrirkomulagið er allt öðruvísi heldur en tíðkast erlendis þar sem 

félög reka sig meira eins og fyrirtæki og eru ekki jafn háð styrkjum. Gengi íslenska 

karlalandsliðsins hefur haft jákvæðar afleiðingar á rekstur félaga á Íslandi en t.d. fékk KSÍ um 

1,3 milljarð króna fyrir það að komast á Heimsmeistaramótið í knattspyrnu 2018. Hluti af 

þessum tekjum mun dreifast á félögin í landinu sem hefur í för með sér jákvæðar afleiðingar 

(Björn Berg Gunnarsson, 2017). Það sem íslensk félög eru að upplifa í auknum mæli nú til 

dags er að leikmenn sem hafa verið uppaldir á Íslandi eru að fara út í atvinnumennsku. Þegar 

uppaldir leikmenn eru seldir út, fá félögin oft fína summu fyrir leikmennina þó það sé almenn 

skoðun hjá stjórnendum félaga að þeir séu oft seldir of ódýrt (Sjá viðauka, viðmælandi 7, 

Formaður knattspyrnudeildar á Íslandi, 25. okt. 2017). Ef allt gengur eftir og það rætist úr 

þessum leikmönnum erlendis þá geta íslensku uppeldisfélögin einnig notið góðs af. Þetta getur 

skilað miklum tekjum ef leikmenn eru seldir dýrt. Sem dæmi má nefna þegar Gylfi Sigurðsson 

var seldur fyrir 45 milljónir punda eða 6,5 milljarða króna frá Swansea til Everton í sumar, þá 

fengu uppeldisfélög hans á Íslandi, FH og Breiðablik, hluta af upphæðinni í svokallaðar 

uppeldisbætur. FH fékk 32 milljónir króna og Breiðablik 64 milljónir króna (Hafliði Breiðfjörð, 

2017). Hér á neðan má sjá dæmi um tekjuöflun íslensks knattspyrnufélags sem er ekki í 

Evrópukeppni. 
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Mynd	6:	Dæmi	um	tekjuöflun	íslensks	knattspyrnufélags.	

Möguleiki er að sjá fleiri dæmi um leikmenn sem komast lengra í íþróttinni eins og Gylfi 

Sigurðsson með þátttöku Íslands á heimsmeistaramótinu. Heimsmeistaramótið í knattspyrnu er 

einn vinsælasti íþróttaviðburður í heimi og því stórt svið fyrir íslensku leikmennina til að sanna 

að þeir geti spilað á svo háu stigi. Eftir heimsmeistaramótið er yfirleitt sá tími sem félagaskipti 

milli landa ná hámarki þar sem leikmenn sem standa sig vel á mótinu eru keyptir í betri lið 

(Millward, 2013). Dæmi um þetta er þegar Kólumbíumaðurinn James Rodriguez sló í gegn á 

heimsmeistaramótinu í Brasilíu 2014 og var í kjölfarið keyptur til Real Madrid sem er eitt 

sigursælasta knattspyrnufélag heims (ESPN, 2014). Þó svo að þetta sé nokkuð ýkt dæmi þá 

gætu íslenskir landsliðsmenn verið keyptir af stórum liðum ef liðið stendur sig vel. Þetta gerðist 

vissulega eftir frábæra frammistöðu íslenska landsliðsins á Evrópumótinu í Frakklandi sumarið 

2016. Þá skiptu 12 leikmenn íslenska landsliðshópsins um lið og flestir tóku skref upp á við í 

ferli sínum. Þetta hefur væntanlega skilað sér til íslenskra félaga í uppeldisbótum. 

Annar tekjuliður sem íslensk félög eiga möguleika á er verðlaunafé fyrir þátttöku í 

Evrópukeppnum UEFA. Íslandsmeistarar á hverju ári fá inngöngu í undankeppni 

Meistaradeildar Evrópu, bikarmeistarar ásamt öðru og þriðja sæti í efstu deild fá inngöngu í 

undankeppni Evrópudeildarinnar. Eins og nefnt var hér að ofan fást háar fjárhæðir fyrir 

þátttöku í þessum keppnum. Það íslenska félag sem komst í Meistaradeild Evrópu þetta árið, 

FH, gat gert ráð fyrir 72 milljónum króna fyrir þátttöku í keppninni en í ár fór félagið beint í 

aðra umferð undankeppninnar. Félagið átti svo möguleika á 52 milljónum í viðbót ef það 

kæmist áfram í næstu umferð sem það gerði. Eftir það halda tekjurnar áfram að hækka eftir því 
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sem félögin komast lengra (UEFA.com, 2017a). Í ár komst FH ekki lengra en fékk þó inngöngu 

í Evrópudeildina þar sem félög sem falla út í þriðju umferð undankeppninnar komast beint í 

umspil hennar. Í Evrópudeildinni er verðlaunafé lægra en þó vænar fjárhæðir fyrir íslensk 

félög. Í ár fóru KR, Stjarnan og Valur í undankeppni Evrópudeildarinnar. Fyrir það eitt að taka 

þátt í fyrstu umferð hennar fengu félögin tæpar 27 milljónir króna og áttu möguleika á 

svipuðum fjárhæðum fyrir hverja umferð sem félögin sigra. Í ár komust KR og Valur í gegnum 

fyrstu umferð og fengu því tæpar 28 milljónir króna aukalega. Félögin fóru ekki lengra en það 

en FH fór í umspil deildarinnar um sæti í riðlakeppni og fengu fyrir það rúmar 30 milljónir 

króna þrátt fyrir tap (UEFA.com, 2017b). Evrópukeppnir eru því risastór tækifæri fyrir íslensk 

félög þar sem svona fjárhæðir eru ekki á hverju strái í íslenskri knattspyrnu. 

9.2.  Útgjöld í íslenskri knattspyrnu 
Útgjöld í íslenskri knattspyrnu eru lík útgjöldum stórra knattspyrnufélaga úti í heimi að því 

leyti að launakostnaður er stærsti útgjaldaliðurinn. Þó er nokkuð víst að fjárhæðirnar eru mun 

hærri hjá stóru félögunum. Af þeim stjórnendum íslenskra knattspyrnuliða sem talað var við 

sögðu allir að launakostnaður væri stærsti liðurinn og var til dæmis formaður sem nefndi að 

launakostnaður væri 50% af útgjöldum síns félags (Sjá viðauka, viðmælandi 6, formaður 

knattspyrnudeildar á Íslandi, 25. okt. 2017). Yfirleitt er ekki talað um íslensku 

knattspyrnudeildirnar sem atvinnumannadeildir en þó er oft talað um efstu og næst efstu deild 

sem hálf-atvinnumannadeildir. Ástæðan fyrir því er að margir leikmenn fá borguð laun frá 

félögum sínum þó að flestir leikmenn og þjálfarar séu ekki í fullu starfi við að spila knattspyrnu. 

Á árinu 2014 voru hæstu laun knattspyrnuþjálfara í efstu deild á bilinu 700 þúsund  til 1 milljón 

króna á mánuði („Íþróttamenn og þjálfarar“, 2014).  Samkvæmt skýrslu frá árinu 2016 voru 

meðallaun leikmanna í efstu deild á bilinu 69 þúsund til 114 þúsund krónur á mánuði. Þá voru 

6,9% leikmanna í deildinni með mánaðarlaun á bilinu 915 þúsund krónur til 1,7 milljónum 

króna (FIFPRO, 2016). Laun á Íslandi hækka með hverju árinu sem líður og það sama á því 

við um laun knattspyrnumanna. Síðan árið 2014 hafa meðal grunnlaun á Íslandi hækkað úr 383 

þúsund krónum á mánuði í 454 þúsund krónur á mánuði árið 2016 (Hagstofa Íslands, 2017). 

Útgjöld knattspyrnuliða í laun geta því verið nokkuð háar fjárhæðir þar sem félög eru oft með 

nokkuð stóra leikmannahópa ásamt því að hafa að minnsta kosti tvo þjálfara. 

 Sá útgjaldaliður sem var yfirleitt nefndur sem sá hæsti á eftir launakostnaði var ferðakostnaður. 

Sá liður var sérstaklega nefndur hjá fulltrúum liða sem eru staðsettir utan höfuðborgarsvæðisins 

(Sjá viðauka, viðmælandi 2, formaður knattspyrnudeildar á Íslandi, 25. okt. 2017). 

Ferðakostnaður er sá kostnaður sem fer í að komast í útileiki þegar að keyra eða fljúga þarf á 
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áfangastað. Í efstu tveimur deildum íslensku knattspyrnunnar árið 2017 voru 9 af 20 félögum 

utan höfuðborgarsvæðisins (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.-b). Það má því álykta að 

ferðakostnaður sé hærri fyrir þau félög, þar sem þau þurfa að ferðast talsvert í alla sína útileiki 

og þurfa því að leigja rútu eða álíka farartæki.  

Aðrir útgjaldaliðir sem komu í ljós voru til að mynda húsaleiga, sjúkrakostnaður og 

námskeiðakostnaður (Sjá viðauka, viðmælandi 2, formaður knattspyrnudeildar á Íslandi, 25. 

okt. 2017). 

9.3.  Verð á íslenskum leikmönnum 
Eins og komið hefur fram voru flestir aðilarnir sem tekið var viðtal við frá íslenskum félögum 

sammála því að flestir leikmenn sem seldir eru í atvinnumennsku séu seldir of ódýrt miðað við 

gæði leikmanna (Sjá viðauka, viðmælandi 7, formaður knattspyrnudeildar á Íslandi, 25. okt. 

2017). Samanlagt markaðsvirði allra leikmanna í efstu deild á Íslandi er talið vera um 2,4 

milljarður króna en þá eru 296 leikmenn teknir inn í myndina. Meðalverð leikmanns í efstu 

deild er því talið vera um 8,2 milljónir króna (Transfermarkt.com, e.d.-c). Þegar þetta er borið 

saman við efstu deild í Noregi sem er oft talin nokkuð lík þeirri íslensku nema bara í aðeins 

hærri gæðaflokki má þar sjá að meðal markaðsvirði leikmanna í norsku úrvalsdeildinni er 36 

milljónir króna sem er mun hærra markaðsvirði (Transfermarkt.com, e.d.-d). Kaupverð 

leikmanna sem seldir eru í atvinnumennsku kemur sjaldan fram í fréttatilkynningum um kaupin 

og oft er mikil leynd yfir því hvert kaupverðið er. Nú í sumar seldi FH framherjann Kristján 

Flóka Finnbogason til félagsins Start í Noregi, þá kom kaupverðið hvergi fram í íslenskum 

fjölmiðlum (Arnar Daði Arnarsson, 2017). Það kom hins vegar fram í norskum fjölmiðlum að 

leikmaðurinn hafi verið keyptur á 3 milljónir norskra króna en það jafngildir um 40 milljónum 

íslenskra króna (Harstad Tidende, 2017). Það gefur vissulega hugmynd um það verð sem 

leikmenn seljast á en þó er þetta líklegast nokkuð hátt verð þar sem Kristján var lykilmaður í 

liði FH og hann var seldur á miðju tímabili. Þá sagði Jón Rúnar Halldórsson formaður 

knattspyrnudeildar FH að salan hafi verði sú hæsta í sögu FH (Magnús Már Einarsson, 2017). 

Félög eru oft í erfiðri stöðu þegar kemur að sölu á leikmönnum í atvinnumennsku þar sem að 

draumur allra íslenskra leikmanna er að gerast atvinnumenn. Félög eiga oft í erfiðleikum með 

að standa í vegi fyrir draumi leikmanna sinna og þetta er yfirleitt ástæðan fyrir því að leikmenn 

eru seldir fyrir lágt verð (Sjá viðauka, viðmælandi 1, formaður knattspyrnudeildar á Íslandi, 

25. okt. 2017). Félög ákveða því frekar að taka sénsinn á því að fá peninginn til baka í 

framtíðinni frá hlutfalli af framtíðarkaupverði eins og rætt var um hér að ofan í tilfelli Gylfa 
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Þórs Sigurðssonar. Þá verða félögin að treysta á að leikmaðurinn standi sig vel í 

atvinnumennsku svo að hann verði seldur áfram.  

Langflest félagsskipti leikmanna sem fara á milli íslenskra liða eiga sér stað þegar leikmenn 

eru samningslausir. Þegar leikmenn hafa samning við félag má leikmaður ekki, án leyfis 

stjórnar félagsins, ganga til samninga eða hafa samband við félag, sjálfur eða einhver fyrir hans 

hönd, við önnur íslensk eða erlend félög eða milliliði á þeirra vegum (Reglugerð KSÍ um 

félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og félaga (viðræður við leikmenn) 8. gr.). Því þurfa 

félög yfirleitt að greiða kaupverð til að fá leyfi frá félagi til að ræða við leikmann þess. Þetta á 

þó ekki við þegar leikmenn eru samningslausir og því auðveldast fyrir þá að skipta um lið þá. 

Mjög lítið er um að íslensk félög kaupi samningsbundna leikmenn frá öðrum íslenskum 

félögum. Það hefur þó aðeins færtist í aukana á síðastliðnum árum (Sjá viðauka, viðmælandi 

5, formaður knattspyrnudeildar á Íslandi, 25. okt. 2017). 

9.4.  Íslensk félög sem fyrirtæki 
Þegar stjórnendur félaga voru spurðir út í hvort að það mætti líkja íslensku félögum við 

fyrirtæki fengum við svör sem má líkja við allt litrófið. Svör eins og já og nei voru til staðar en 

það sem var eftirtektarvert var að einhverjir svöruðu að sum félög væru líkari fyrirtækjum en 

önnur (Sjá viðauka, viðmælandi 5, formaður knattspyrnudeildar á Íslandi, 25. okt. 2017). 

Miðað við þau svör má líkja stærstu félögum Íslands við fyrirtæki vegna þess að þau bæði ráða 

og reka leikmenn og þjálfara eins og gerist á vinnumarkaðnum ásamt því að markmið og 

árangur er mældur. Velta innan sumra félaga væri líka orðin það mikil að þau væru svipuð í 

rekstri og fyrirtæki. Aðrir tóku þá afstöðu að það væri það mikið sjálfboðastarf unnið innan 

félaganna að það væri ekki hægt að líkja því við það sem að gerist í venjulegum fyrirtækjum 

(Sjá viðauka, viðmælandi 8, formaður knattspyrnudeildar á Íslandi, 25. okt. 2017). Einnig að 

starfsmenn og leikmenn væru ekki í 100% starfi en það væri langt í land að flest öll félög gætu 

starfað sjálfstætt eins og fyrirtæki. Því má segja að félög á Íslandi séu langt frá því að líkjast 

stærstu félögum erlendis þegar kemur að rekstrarformi.  

9.5.  Möguleg einkavæðing íslenskra knattspyrnufélaga 

Sú spurning var borin upp til aðila íslenskra knattspyrnufélaga hvort þeir sjái möguleika á því 

að einkavæðingu knattspyrnufélaga eins og hefur sést hjá stærstu félögum heims. Eins og fram 

hefur komið þá eru flest af stærstu félögum heims í dag einkavædd með eigendur sem sumir 

vinna við að hámarka hagnað félagsins eins og hvert annað fyrirtæki. Álit aðilanna voru mjög 

mismunandi en flestir voru á þeirri skoðun að einkavæðing væri ekki möguleg eða erfið í 

íslenskri knattspyrnu (Sjá viðauka, viðmælandi 6, formaður knattspyrnudeildar á Íslandi, 25. 
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okt. 2017). Ástæður sem voru nefndar gegn einkavæðingu voru til dæmis þær að íþróttafélög 

á Íslandi séu of rótgróin og tengd samfélaginu og þar af leiðandi væri einkavæðing aldrei 

samþykkt á félagsfundum neinna af stóru félögunum í dag. Einnig var nefnt að of mikið af 

sjálfboðaliðum séu í íslenskum félögum til að einkavæðing gæti átt sér stað og að flestir 

styrktaraðilar séu að styrkja félög af hugsjón frekar en af því að það sé góð markaðssetning 

fyrir fyrirtækin. Þá var einnig nefnt að Íslendingar séu of fámenn þjóð til að einkavædd 

knattspyrnufélög gætu gengið upp, aðsókn þyrfti að vera að minnsta kosti 4000 manns á leik 

en meðalaðsókn á leiki í efstu deild karla sumarið 2016 var 975 manns á hvern leik og er því 

langt í land (Knattspyrnusamband Íslands, 2016).  

10. Niðurstöður 

Í upphafi ritgerðar var ákveðið að rannsaka hvort það sé mikill munur á rekstri íslenskra og 

erlendra knattspyrnufélaga og hvar munurinn liggur aðallega. Út frá rannsókn og 

upplýsingaöflun okkar má álykta að íslensk og erlend félög séu ólík á flesta vegu. Ekki er hægt 

að nefna eitt áberandi dæmi heldur liggur munurinn á mörgum stöðum.  

Til að mynda eru fjárhæðir í knattspyrnuheiminum erlendis mun hærri en á Íslandi og í raun 

allt mun stærra í kringum félögin þar. Allt frá sjónvarpstekjum til launa starfsmanna eru 

upphæðir ekki sambærilegar. Þá eru rekstrarform íslenskra félaga mjög frábrugðin þeim 

erlendu en þar eru mörg félög orðin hlutafélög sem að vinna að því að hámarka hagnað. Þetta 

er ekki hægt að segja um íslensk knattspyrnufélög en þeim er mörgum hverjum stjórnað af 

sjálfboðaliðum sem gera sitt besta til að félagið nái árangri. Þennan stóra mun á rekstrarformi 

má einnig rekja til gífurlegs munar á tekjuöflun. Mikið af tekjum félaga erlendis koma inn í 

félögin sem leikdagstekjur þegar varningur og miðar á leikina eru seldir. Að auki eru það 

sýningartekjurnar sem að spila mjög stóran hluta í því hvað félög erlendis eru að hagnast mikið 

en það er vegna mikillar eftirspurnar á deildum eins og á Englandi. Að lokum eru það síðan 

viðskiptatekjurnar sem koma í formi auglýsinga og kostunaraðila.  

Á Íslandi eru nánast allar tekjur sem félög fá til sín viðskiptatekjur. Þær viðskiptatekjur eru 

yfirleitt styrkir frá fyrirtækjum og einstaklingum frekar en að félögin geri stóra 

auglýsingasamninga við fyrirtæki. Leikdagstekjur og sýningartekjur eru litlar sem engar hjá 

íslenskum félögum þar sem að eftirspurn eftir áhorfi á leiki hér á landi er lítil, en það orsakast 

að miklu leyti af því að Íslendingar eru fáir og lítill áhugi er á íslenskum fótbolta erlendis frá. 

Annar stór munur á knattspyrnu á Íslandi og erlendis er uppbygging aðstöðu. Sú aðstaða sem 

byggð er upp fyrir knattspyrnufélög hér á landi er byggð í samstarfi við sveitafélög og með 
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fjárveitingu frá þeim. Erlendis er þetta allt annað, þar eru það félögin sjálf sem að fjármagna 

flest alla uppbyggingu á aðstöðu og þar af leiðandi eiga aðstöðuna. 

Þegar við tökum þetta allt saman og horfum á stóru myndina þá er það augljóst að munurinn á 

íslenskri og erlendri knattspyrnu á efsta stigi er mikill og á flestum stöðum.  
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12. Viðauki 

12.1.  Spurningar sem sendar voru á þáttakendur 
Hvaðan kemur fjármagn inn í þitt félag og hver er stærsti tekju- og útgjaldaliðurinn? 
 
Hafa laun leikmanna og þjálfara hækkað hjá þínu félagi síðastliðin ár? 
 
Hefur gengi íslensku landsliðana og gengi íslenskra einstaklinga innan knattspyrnuheimsins 
mikil áhrif á rekstur þíns félags? 
 
Þar sem að verð á leikmönnum um allan heim hefur hækkað, tekur þú eftir meiri peningum í 
íslenskri knattspyrnu og hefur það áhrif á rekstur félaga? 
 
Finnst þér verð sem íslensk félög fá greitt frá erlendum félögum fyrir leikmenn sanngjarnt? 
 
Væri hægt að einkavæða klúbba eða búa til umhverfi eins og við þekkjum úti í hinum stóra 
heimi þar sem stuðningsmenn eru eigendur og því um líkt? 
 
Má líkja knattspyrnufélögum á Íslandi við fyrirtæki á Íslandi - er starfsemi svipuð? 
 
Hefur þú tekið eftir aukningu á því að íslensk félög kaupi leikmenn frá öðrum íslenskum 
félögum? 

12.2.  Svör sem fengust frá þátttakendum 
Formenn eru ekki nefndir á nafn þar sem að fullum trúnaði var heitið við þátttakendur 
 
Viðmælandi 1 
  
Hvaðan kemur fjármagn inn í þitt félag og hver er stærsti tekju- og útgjaldaliðurinn? 
Fjármagn kemur að langstærstum hluta í gengum styrktaraðila og mótahald.  Stærsti styrktarðili 
okkar er N1 og helsti útgjaldaliðurinn er launakostnaður. 
Hafa laun leikmanna og þjálfara hækkað hjá þínu félagi síðastliðin ár? 
Við erum kannski ekki alveg marktækt lið síðust 3 ár þar sem við höfum verið að fara upp um 
deild og samhliða því verða bæði tekjuaukning og um leið hækka laun með fleiri betri 
leikmönnum. 
Hefur gengi íslensku landsliðana og gengi íslenskra einstaklinga innan 
knattspyrnuheimsins mikil áhrif á rekstur þíns félags? 
Verðmæti íslenskrar knattspyrnu og íslenskra leikmanna almennt hefur hækkað og á vonandi 
eftir að skila sér til okkar.  Önnur áhrif eru líka þau að erlendir leikmenn eru opnari fyrir því 
að koma til Íslands með betri árangri og eftirtekt Íslands í alþjóða fótbolta. 
Þar sem að verð á leikmönnum um allan heim hefur hækkað, tekur þú eftir meiri 
peningum í íslenskri knattspyrnu og hefur það áhrif á rekstur félaga? 
Held þetta verði meira á næstu árum en vissulega hafa stórar sölur út í heimi eins og með Gylfa 
áhrif hér heima þegar félög fá háar upphæðir þá skilar sér það á endanum inn í íslenska 
knattspyrnu. 
Hefur þú tekið eftir aukningu á því að íslensk félög kaupi leikmenn frá öðrum félögum? 
Já það hefur aðeins verið að byrja síðustu 3 ár. 
Finnst þér verð sem íslensk félög fá greitt frá erlendum félögum fyrir leikmenn 
sanngjarnt? 
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Erum ennþá aðeins of lítil félög til að geta sagt nei.  Fá félög sem vilja standa í vegi fyrir sínum 
leikmönnum ef þeir eiga möguleika á því að komast erlendis og því fara leikmenn héðan oft á 
undirverði. 
Má líkja knattspyrnufélögum á Íslandi við fyrirtæki á Íslandi - er starfsemi svipuð? 
Algjörlega, flest hver farin að velta þannig upphæðum að það er ekki hægt annað en að reka 
þetta eins og fyrirtæki. 
Væri hægt að einkavæða klúbba eða búa til umhverfi eins og við þekkjum úti í hinum 
stóra heimi þar sem stuðningsmenn eru eigendur og því um líkt? 
Sé það ekki gerast á næstu árum.  Íþróttafélög á Íslandi eru rótgróin og tengd samfélaginu.  Að 
ætla að byrja með eitthvað lið í 5 deild og vinna sig upp með slíku battery verður dýrt og 
tímafrekt sem fáir hafa áhuga á.  Að einkavæða eitt af stóru félögunum í dag verður aldrei 
samþykkt á félagsfundi viðkomandi félags. 
Ein ábending sem væri gaman fyrir ykkur að skoða út frá viðskiptafræðinni.  Nú hefur verið 
umræða milli íþróttafélaganna og RSK um skattskyldu íþróttafélaganna og nokkuð ljóst að 
stærstu félögin gera þetta á mismunandi hátt þegar kemur að skattskyldu.  Sum félög borga 
leikmönnum/þjálfurum sem launþegum meðan önnur gera það sem verktökum.  Þarna getur 
verið mikill munur rekstarlega séð á milli félaga. 
Kveðja Viðskiptafræðingurinn  
 
Viðmælandi 2 
 
Hvaðan kemur fjármagn inn í þitt félag og hver er stærsti tekju- og útgjaldaliðurinn?  
Tekjuliðirnir skiptast svona eftir stærð: 
- stuðningur og auglýsingar fyrirtækja, 
- stuðningur frá ÍSÍ og KSÍ, ferðasjóður ÍSÍ, ýmis framlög frá KSÍ (ferðajöfnunarsjóður, 
UEFA/FIFA framlag, verðlaunafé, greiðsla v. leyfiskerfis etc), 
- stuðningur frá sveitarfélaginu, 
- ýmsar fjáraflanir (happdrætti, WC-pappír, dósasöfnun, aðgöngumiðasala osfrv), 
- æfingagjöld.  

Útgjöldin eftir stærð: 
• ferðakostnaður, 
• laun þjálfara og starfsmanna, 
• sameiginlegur kostnaður vegna samstarfsliða (skástriksfélög), (í raun yfir 90% 

ferðakostnaður og laun þjálfara), 
• leikmannakostnaður (húsnæðiskostaður v. aðfenginna leikmanna, æfingafatnaður 

og skór, sjúkrakostnaður, endurgreiddur ferðakostnaður leikmanna, ræktarkort, 
greiðslur til umboðsmanna og ,,laun“), 

• ýmiss kostnaður; skrifstofu og bókhaldskostnaður, námskeið, tryggingar, 
félagaskipta- og smningakostnaður 

Hafa laun leikmanna og þjálfara hækkað hjá þínu félagi síðastliðin ár? Já. 

Hefur gengi íslensku landsliðana og gengi íslenskra einstaklinga innan 
knattspyrnuheimsins mikil áhrif á rekstur þíns félags?  Gengi landsliðsins amk. 

Þar sem að verð á leikmönnum um allan heim hefur hækkað, tekur þú eftir meiri 
peningum í íslenskri knattspyrnu og hefur það áhrif á rekstur félaga?  Já. 
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Hefur þú tekið eftir aukningu á því að íslensk félög kaupi leikmenn frá öðrum 
félögum?  Já. 

Finnst þér verð sem íslensk félög fá greitt frá erlendum félögum fyrir leikmenn 
sanngjarnt? Þekki ég það ekki nógu vel til að hafa skoðun á því. 

Má líkja knattspyrnufélögum á Íslandi við fyrirtæki á Íslandi - er starfsemi svipuð? 
Vissulega. 

Væri hægt að einkavæða klúbba eða búa til umhverfi eins og við þekkjum úti í hinum 
stóra heimi þar sem stuðningsmenn eru eigendur og því um líkt? Það væri hægt en vonandi 
verður ekki af slíkri breytingu. 

Viðmælandi 3 
 
Hvaðan kemur fjármagn inn í þitt félag og hver er stærsti tekju- og útgjaldaliðurinn? 
Tekjuliðir eru í megin atriðum 3, auglýsingar, stuðningsmenn og umsýsla með leikmenn. 

Útgjöldin eru 75% leikmenn og þjálfun. 

Hafa laun leikmanna og þjálfara hækkað hjá þínu félagi síðastliðin ár? Já talsvert 

Hefur gengi íslensku landsliðana og gengi íslenskra einstaklinga innan 
knattspyrnuheimsins mikil áhrif á rekstur þíns félags? Já það hefur komið fjármagn inn 
til okkar frá KSÍ. 

Þar sem að verð á leikmönnum um allan heim hefur hækkað, tekur þú eftir meiri 
peningum í íslenskri knattspyrnu og hefur það áhrif á rekstur félaga? Það eru meiri 
umsvif á liðum í efstu deild. 

Hefur þú tekið eftir aukningu á því að íslensk félög kaupi leikmenn frá öðrum félögum? 
Nei – þetta er svipað að sjá 

Finnst þér verð sem íslensk félög fá greitt frá erlendum félögum fyrir leikmenn 
sanngjarnt? Það er mjög misjafnt, ef leikmenn fara ekki kornungir út þá kemur oftast 
sanngjarnt gjald fyrir. 

Má líkja knattspyrnufélögum á Íslandi við fyrirtæki á Íslandi - er starfsemi svipuð? Já 
að mörgu leyti, það er verið að ráða og reka leikmenn og þjálfara með svipuðum hætti og á 
vinnumarkaði. 

Markmið og árangur er mældur. 

Væri hægt að einkavæða klúbba eða búa til umhverfi eins og við þekkjum úti í hinum 
stóra heimi þar sem stuðningsmenn eru eigendur og því um líkt? Já það væri alveg hægt. 
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Viðmælandi 4 
 
Hvaðan kemur fjármagn inn í þitt félag og hver er stærsti tekju- og útgjaldaliðurinn? 
Fjarmagnið kemur úr sjálfboða vinnu, styrkir fyritækja og ksí. Aðal útgjaldaliður er laun svo 
húsaleiga og ferðakostnaður. 

Hafa laun leikmanna og þjálfara hækkað hjá þínu félagi síðastliðin ár? Já 
 
Hefur gengi íslensku landsliðana og gengi íslenskra einstaklinga innan 
knattspyrnuheimsins mikil áhrif á rekstur þíns félags? já 
 
Þar sem að verð á leikmönnum um allan heim hefur hækkað, tekur þú eftir meiri 
peningum í íslenskri knattspyrnu og hefur það áhrif á rekstur félaga? Nei hjá okkur, en 
auðvitað verður maður var við meiri peninga þeirra liða sem eru að selja leikmenn 
Hefur þú tekið eftir aukningu á því að íslensk félög kaupi leikmenn frá öðrum félögum?Já 
en litlir peningar 
 
Finnst þér verð sem íslensk félög fá greitt frá erlendum félögum fyrir leikmenn 
sanngjarnt? Nei 
 
Má líkja knattspyrnufélögum á Íslandi við fyrirtæki á Íslandi - er starfsemi svipuð? nei 
 
Væri hægt að einkavæða klúbba eða búa til umhverfi eins og við þekkjum úti í hinum 
stóra heimi þar sem stuðningsmenn eru eigendur og því um líkt? Nei sé það ekki, allt unnið 
af sjálfboðaliðum og styrktaraðilar að styrkja af hugsjón. 
 

Viðmælandi 5 
 
Hvaðan kemur fjármagn inn í þitt félag og hver er stærsti tekju- og útgjaldaliðurinn? 
Frá styrktaraðilum, leikmannasölu, stuðningsmönnum, sjónvarpsrétti, EUFA o.s.frv. 
Stærst tekjuliðurinn undanfari ár hefur verið af sölu leikmanna 
Stærsti gjaldaliðurinn er launakostnaður leikmanna og þjálfara 

Hafa laun leikmanna og þjálfara hækkað hjá þínu félagi síðastliðin ár? Já þau hafi farið 
hækkandi í takt við hækkandi launaþróun í landinu. 

Hefur gengi íslensku landsliðana og gengi íslenskra einstaklinga innan 
knattspyrnuheimsins mikil áhrif á rekstur þíns félags? Gengi íslenska landsliðsins á EM í 
Frakklandi hafði mjög jákvæð á rekstur okkar félags einsog allra annarra félaga vegna þeirra 
peninga sem komu til okkar í kjölfar árangurs landsliðsins. 

Gengi einstakra leikmanna hefur engin áhrif á okkar rekstur, nema að um sé að ræða leikmenn 
sem við höfum selt og erum að fá tekjur af vegna áframhaldandi félagsskipta á milli landa. 

Þar sem að verð á leikmönnum um allan heim hefur hækkað, tekur þú eftir meiri 
peningum í íslenskri knattspyrnu og hefur það áhrif á rekstur félaga? Rekstur félaga í 
efstu deild verður stöðugt erfiðari. Það er erfiðara að keppa við liðin sem virðast hafa meiri 
peninga en önnur, og svo eru mörg dæmi um að hin svokölluðu „stóru lið“ séu að sprengja upp 
launaskala íslenskra leikmanna, á sama tíma að viðkomandi félög eru í bullandi vanskilum út 



   49 

um allt. Slíkt teljum við í mínu félagi fullkomnlega óábyrgt og við höfum ekki viljað taka þátt 
þessum leik. Ég veit til þess að leikmenn hjá einu af allra stærsta liðið landsins hótuðu marg 
oft að fara í verkfall vegna vangoldinna launa á síðasta leiktímabili og þá veit ég um lið sem 
enn eiga eftir að gera upp við menn vegna leiktímabilsins 2016 sem þýðir að það félag hefði 
ekki átt að geta staðist leyfiskerfi KSÍ. Hjá mínu félagi höfum við lagt mikinn metnað í það 
geta borgað laun á réttum tíma þó auðvitað geti komið tímar þar sem þetta dregst um einhverja 
daga. 

Hefur þú tekið eftir aukningu á því að íslensk félög kaupi leikmenn frá öðrum félögum? 
Já einhver aukning virðist vera í gangi. Við höfum hins vegar ekki haft neinn áhuga að selja 
okkar leikmenn til annarra liða hérlendis, en höfum hins vegar lagt metnað okkar í að koma 
okkar efnilegustu leikmönnum til liða erlendis. Þannig er mun meiri von til þess að félagið fái 
þá að lokum alvöru peninga fyrir leikmenn sem gera það gott. Að selja leikmann t.d. eins af 
stærstu félögunum á Íslandi, sem er þekkt fyrir að halda mönnum í vistarbandi, er hvorki gott 
fyrir leikmanninn né félagið. Það er vonandi að leikmenn fari að átta sig á þessu. Það er miklu 
meiri akkur fyrir góða leikmenn að fara erlendis heldur en í toppliðin á Íslandi enda er íslenska 
deildin því miður langt á eftir t.d. deildunum á Norðurlöndunum að gæðum eins og sést af 
árangri íslensku liðana í Evrópukeppni undanfarin ár. 

Finnst þér verð sem íslensk félög fá greitt frá erlendum félögum fyrir leikmenn 
sanngjarnt? Það mætti vera hærra og vissulega hafði styrking krónunnar líka neikvæð áhrif 
þar eð kaupverðið er alltaf í erlendri mynt. Þetta er þó alltaf miklu betra verð heldur en fæst á 
innanlandsmarkaði. 

Má líkja knattspyrnufélögum á Íslandi við fyrirtæki á Íslandi - er starfsemi svipuð? 
Sumum félögunum já, en auðvitað er unnið gríðarlegt sjálfboðastarf hjá öllum liðum og það er 
ljóst að þeir einstaklingar sem gefa sig í að vera í forsvari fyrir lið í efstu deild eru að inna mjög 
mikla vinnu af hendi án þess að fá greitt fyrir það. Slíkt þekkist ekki í almennum 
fyrirtækjarekstri. 

Væri hægt að einkavæða klúbba eða búa til umhverfi eins og við þekkjum úti í hinum 
stóra heimi þar sem stuðningsmenn eru eigendur og því um líkt? Að mínu mati gengur það 
ekki upp eins og staðan er í dag. 

Viðmælandi 6 
 
Hvaðan kemur fjármagn inn í þitt félag og hver er stærsti tekju- og útgjaldaliðurinn? 
Styrkir fyrirtækja og einstaklinga 35%, KSÍ peningar 15%, Miðasala-  og ársmiðar, 
veitingasala og stuðningsmannafélag 15% , Sala leikmanna 10% fjáröflun (mótshald) 5%, 
annað 20%.  Greiðslur til leikmanna eru stærsti útgjaldaliðurinn, 50% 

Hafa laun leikmanna og þjálfara hækkað hjá þínu félagi síðastliðin ár? Já lítillega 
 
Hefur gengi íslensku landsliðana og gengi íslenskra einstaklinga innan 
knattspyrnuheimsins mikil áhrif á rekstur þíns félags? já 
 
Þar sem að verð á leikmönnum um allan heim hefur hækkað, tekur þú eftir meiri 
peningum í íslenskri knattspyrnu og hefur það áhrif á rekstur félaga? Verð á íslenskum 
leikmönnum hefur ekki hækkað. Við höfum ekki orðið varir við að það hafi haft áhrif. 
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Hefur þú tekið eftir aukningu á því að íslensk félög kaupi leikmenn frá öðrum félögum? 
Nei það er svipað og verið hefur.  Oftast fara leikmenn þegar samningar eru útrunnir. 
 
Finnst þér verð sem íslensk félög fá greitt frá erlendum félögum fyrir leikmenn 
sanngjarnt? Nei okkur finnst það vera aðeins of lágt. Uppeldisbætur eru nokkuð sanngjarnar. 
Umboðsmenn hafa mikil völd og tempra verðið. 
 
Má líkja knattspyrnufélögum á Íslandi við fyrirtæki á Íslandi - er starfsemi svipuð? 
Nei það er ekki hægt að segja það enn, vegna þess að jafnan eru starfsmennirnir, þmt þjálfarinn, 
leikmenn, aðrir ekki í 100% starfi. En umsvifin eru nokkuð mikil við að reka félögin. Það er 
starfsemi næstum alla daga, vegna fjáröflunar, leikmannamála og leikja. Lið erum stundum 
með framkvæmdastjóra eða verkefnastjóra í hlutastörfum, en mest vinnan er unnin af fáeinum 
sjálfboðaliðum. 
 
Væri hægt að einkavæða klúbba eða búa til umhverfi eins og við þekkjum úti í hinum 
stóra heimi þar sem stuðningsmenn eru eigendur og því um líkt? nei það er ekki mögulegt 
enn og verður það ekki.  Íslendingar eru of fáir og aðsókn þyrfti að vera 4000 manns eða meira 
á hvern leik og styrktaraðilar miklu miklu öflugari fjárhagslega 

Viðmælandi 7 

Hvaðan kemur fjármagn inn í þitt félag og hver er stærsti tekju- og útgjaldaliðurinn? 
Mestu tekjur FH koma vegna þátttöku okkar í Evrópukeppnum, CL eða EL, þar á eftir koma 
samstarfssamningar við íslensk fyrirtæki 

Laun eru lang stærsti útgjaldaliðurinn en þar á eftir kemur ferðakostnaður 

Hafa laun leikmanna og þjálfara hækkað hjá þínu félagi síðastliðin ár? Já og þá sérstaklega 
síðustu 3 árin 

Hefur gengi íslensku landsliðana og gengi íslenskra einstaklinga innan 
knattspyrnuheimsins mikil áhrif á rekstur þíns félags? Ekki þannig að mælanlegt sé. 

Þar sem að verð á leikmönnum um allan heim hefur hækkað, tekur þú eftir meiri 
peningum í íslenskri knattspyrnu og hefur það áhrif á rekstur félaga? Eins og fram kom 
þá hafa laun leikmanna og þá sérstaklega íslenskra leikmanna hækkað ég tel þá að það sé ekki 
mikið samhengi þarna á milli. Laun erlendra leikmanna og á í erl.mynt hafa ekki hækkað til 
jafns við þá íslensku. 

Hefur þú tekið eftir aukningu á því að íslensk félög kaupi leikmenn frá öðrum félögum? 
Ég get ekki sagt að þarna sjáist munur. Markaður á milli félaga, þ.e. íslenskra félaga er mjög 
„óþroskaður“ sem og hefur það ekki tíðkast að leikmenn séu keyptir af erlendum félögum. 

Finnst þér verð sem íslensk félög fá greitt frá erlendum félögum fyrir leikmenn 
sanngjarnt? Nei, verð á íslenskum leikmönnum er of lágt, þ.e. á leikmönnum sem eiga erindi 
í atvinnumennsku. 

Má líkja knattspyrnufélögum á Íslandi við fyrirtæki á Íslandi - er starfsemi svipuð? Já, 
nokkrum þeirra en lang flest þeirra hafa ekki náð þeirri mynd. 
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Væri hægt að einkavæða klúbba eða búa til umhverfi eins og við þekkjum úti í hinum 
stóra heimi þar sem stuðningsmenn eru eigendur og því um líkt? Einhverja klúbba má 
eflaust einkavæða en það er tæpast grundvöllur fyrir mörgum eða flestum þeirra. Ég tel að 
stuðningsmannavæðing sé ekki eitthvað sem sé raunhæft, í raun eru allir klúbbar þannig í dag 
en án þess að stuðningsmenn hafi nokkra skyldu eða ábyrgð. 

Viðmælandi 8 

Hvaðan kemur fjármagn inn í þitt félag og hver er stærsti tekju- og útgjaldaliðurinn? 
Tekjur koma að mestu í gegnum fyrirtæki. Fyrirtæki sem kaupa skilti eða aðra auglýsinga 
kosti. 
Árskortssala og viðburðir færa okkur líka tekjur.  
  
Hafa laun leikmanna og þjálfara hækkað hjá þínu félagi síðastliðin ár? 
Eitthvað en ekki mikið. 
 
Hefur gengi íslensku landsliðana og gengi íslenskra einstaklinga innan 
knattspyrnuheimsins mikil áhrif á rekstur þíns félags? 
Já að einhverju leyti. 
  
Þar sem að verð á leikmönnum um allan heim hefur hækkað, tekur þú eftir meiri 
peningum í íslenskri knattspyrnu og hefur það áhrif á rekstur félaga? 
Það eru ekkert mikið meira af peningum í fótbolta hér en áður. Hef ekki tekið eftir því að 
fyrirtæki séu að láta meiri peninga inn í þetta og þaðan koma mestu tekjurnar. 
Reksturinn er alltaf í járnum en aðalatriðið er að halda kotnaði niðri og missa sig ekki í háum 
samningum til leikmanna/þjálfara. 
 
Hefur þú tekið eftir aukningu á því að íslensk félög kaupi leikmenn frá öðrum félögum? 
Já ég hef tekið eftir því en upphæðirnar eru nokkuð sanngjarnar sem ég þekki til þegar 
leikmenn hafa verið keyptir. 
 
Finnst þér verð sem íslensk félög fá greitt frá erlendum félögum fyrir leikmenn 
sanngjarnt? 
Að sjálfsögðu mætti verðið vera hærra en erfitt að verðleggja yngri leikmenn sem eru að fara 
út. 
  
Má líkja knattspyrnufélögum á Íslandi við fyrirtæki á Íslandi - er starfsemi svipuð? 
Nei, ekki að mínu mati. Starfsemi deilda hjá íþróttafélagi er haldið gangandi af nánast 
eingöngu sjálfboðaliðum, þannig er það sjaldan í fyrirtækjum.  
En mögulega að einhverju leyti. 
 
Væri hægt að einkavæða klúbba eða búa til umhverfi eins og við þekkjum úti í hinum 
stóra heimi þar sem stuðningsmenn eru eigendur og því um líkt? 
Ekki séns, það er ekki mikið fjármagn í gangi og það munu aldrei vera 20.000 manns á 
deildarleikjum. Tekjur koma í gegnum fyrirtæki, þau eru ekkert að fara að auka framlag til 
muna. 
Hver ætti að reka mannvirkin sem þessir einkavæddu klúbbar vildu notast við? Bara sá 
kostnaður yrði strax til vandræða. 
Ég held að við ættum frekar að taka eitt, eða nokkur skref til baka og ná tökum á kostnaði og 
hafa markmiðið að skilja frá okkur jákvæðum rekstri. 


