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Ritgerð þessi er 6 ECTS-eininga lokaverkefni til BS prófs í markaðsfræðum og 

alþjóðaviðskiptum við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi ritgerðarinnar er 

Þórður Sverrisson, aðjúnkt við Háskóla Íslands og fær hann þakkir fyrir góðar og ganglegar 

leiðbeiningar við gerð hennar. 

Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum þeim Birgi Jóhannssyni og Axel Guðmundssyni fyrir 

þann tíma sem þeir gáfu sér. 

Að lokum vil ég þakka kærustu minni og foreldrum fyrir ómetalegan stuðning. 
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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar var að kanna hvernig markaðsstarfsemi innan íþróttafélaga er 

frábrugðin markaðsstarfi hefðbundinna fyrirtækja. Áhugi á íþróttum fer ört vaxandi í 

heiminum og þar með talið á Íslandi, þá sérstaklega eftir velgengni landsliða okkar á 

stórmótum á síðastliðnum árum. Til þess að nálgast viðfangsefnið var byrjað á að skoða 

fræðin á bakvið markaðsstörf. Gerð var skýring á íþróttamarkaðsfræði og fær lesandi að 

kynnast sögu Fimleikafélags Hafnarfjaðar eins sigursælasta íþróttafélags landsins. Áhersla var 

lögð á markaðsstefnu, markaðsáherslu og vörumerkjastjórnun íþróttafélaga til þess að fá 

betri mynd á starfsemi fyrirtækja á þessum markaði. Til að fá betri innsýn í þennan 

áhugaverða heim var tekið viðtal við Birgi Jóhannsson, framkvæmdastjóra 

knattspyrnudeildar Fimleikafélags Hafnarfjarðar og  Axel Guðmundsson, verkefnastjóra 

deildarinnar. Helstu niðurstöður voru að markaðssetning íþróttafélaga er frábrugðin 

markaðssetningu hefðbundinna fyrirtækja á þann hátt að hægt er að skipta henni og 

neytendahóp hennar í tvennt. Einnig kom í ljós að Fimleikafélag Hafnarfjarðar á 

sóknarmöguleika í netverslun og markaðssetningu á samfélagsmiðlum, ásamt því að eiga það 

sameiginlegt með öðrum íþróttafélögum hérlendis að notfæra sér leikmenn og aðrar 

fyrirmyndir betur í markaðsstarfi. Ljóst er að FH hefur komið mörgum leikmönnum bæði úr 

handbolta og fótbolta út í atvinnumennskuna og þarf félagið að tengja sig betur við þá 

styrkleika og ímynd sem það hefur til þess að ná til markhópa sinna. 
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1   Inngangur 

Markaðssetning getur verið margs konar og þurfa öll fyrirtæki að gera markaðsáætlun til að 

koma sér á framfæri og ná til mögulegra viðskiptavina. Mikil áhersla hefur verið lögð á ímynd 

og markaðsstefnu fyrirtækja í Viðskiptafræðinni við Háskóla Íslands en minna hefur verið 

fjallað um hvernig hlutunum er háttað innan íþróttafélaga. Í þessari ritgerð verður farið 

ítarlega í fræðin á bakvið markaðsstarf fyrirtækja og hvað íþróttafélög þurfa að hafa í huga 

varðandi markaðsstarf. Fjallað verður um raundæmi úr íþróttaheiminum með sérstakri 

áherslu á Fimleikafélag Hafnarfjarðar, eitt sigursælasta íþróttafélag landsins. Tekið verður 

viðtal við Birgi Jóhansson, framkvæmdastjóra knattspyrnudeildar Fimleikafélags 

Hafnarfjarðar og  Axel Guðmundsson, verkefnastjóra deildarinnar. Gerð verður SVÓT 

greining til þess að gera grein fyrir innra umhverfi FH ásamt því að notast við 

Fimmkraftalíkan Porters til þess að skoða samkeppnina og aðra ytri áhrifaþætti á 

íþróttamarkaðnum. Í lok ritgerðarinnar verður eftirfarandi spurningum svarað: Hvernig er 

markaðssetning íþróttafélaga frábrugðin markaðssetningu hefðbundinna fyrirtækja? og 

Hverjir eru sóknarmöguleikar Fimleikafélags Hafnarfjarðar?  
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2   Íþróttamarkaðsfræði   

Hægt er að skipta íþróttamarkaðsfræðinni í tvo hluta. Annars vegar er það markaðssetning  

íþróttafélaganna sjálfra á þeim íþróttum og afþreyingu sem þau hafa upp á að bjóða (Gísli 

Eyland, 2007). Eins og hvert annað markaðsstarf fyrirtækja leitast íþróttafélög við að uppfylla 

þarfir neytenda. Íþróttafélög gera það með því að bjóða neytendum upp á þjónustu í 

gegnum bæði íþróttaiðkun og áhugamál ásamt því að selja varning sem tengist vörumerki 

félaganna (Smith, P.R. & Taylor, J, 2004). 

Markaðssókn íþróttafélaga felst meðal annars í því að kynna stefnu og markmið, bæta 

þekkingu og vitund valinna markhópa á íþróttinni ásamt því að hvetja þá hópa til að taka þátt 

í öllum þáttum íþróttarinnar. Mikilvægt er að stuðla að umfjöllun í miðlum, fjárhagslegu 

jafnvægi og vörumerkjaímynd (Gísli Eyland, 2007). 

Nauðsynlegt er því fyrir fyrirtæki að þekkja kröfur og væntingar neytenda til þess að ná 

settum markmiðum. Áhrifamenn innan íþróttamarkaðarins, auglýsendur og styrktaraðilar 

eru meðal þeirra sem laða neytendur að félögum og geta samtímis fengið þá til þess að auka 

neyslu á íþróttatengdri þjónustu og vörum (Milne, George og McDonald, 1999).  

Verkfærin sem hjálpa til við að grípa athygli mögulegra viðskiptavina eru fyrst og fremst falin 

í því að vekja áhuga og fá fólk til þess að finna fyrir löngun að vera partur af tilteknu félagi. 

Hópefli og liðsandi eru meðal þeirra þátta sem hvetja fólk til þess að stunda viðskipti við 

íþróttafélög (Sport England, e.d.). Íþróttafélög eiga oftar en ekki sinn eigin aðdáendahóp sem 

tengist félögunum tilfinningalegum böndum. Aðdáendahópar sem þessir eru mikilvægir fyrir 

íþróttafélög á mörgum sviðum eins og í sölu á varningi og á viðburði (Dr. Todd, 2008). 

Vörumerkjatryggð neytenda á sér stað þegar að kaup eru gerð með endurtekningum.  

Aðdáendur og iðkendur byggja upp sjálfsvirðingu og sjálfsálit í íþróttum og myndast því 

sálfræðilegt samband þeirra við félögin (Wakefield, 2002). 

  Áður en neytendur velja ákveðið félag er mikið af hlutum sem geta haft áhrif. 

Staðsetning, félagsgjöld og tegundir íþrótta sem kenndar eru hjá tilteknu félagi eru meðal 

þeirra þátta sem skipta máli (Sport England, e.d.). Samkeppni myndast því á markaðnum, en 

er hún ólík þeirri samkeppni sem tíðkast hjá fyrirtækjum. Andstæðingar vinna í sameiningu 

við að undirbúa íþróttaviðburði til þess að viðhalda velgengni þeirra á sama tíma og 

samkeppnin á milli félagana ríkir (Van Heerden, 2001). 

  Seinni hlutinn sem íþróttamarkaðsfræðin skiptist í er markaðssetning í gegnum 
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íþróttir (Gísli Eyland, 2007). Á sama tíma og íþróttafélög eru að markaðssetja sig sjálf eru 

önnur fyrirtæki sem geta notfært sér þau til þess að auglýsa sitt eigið vörumerki (Smith, P.R. 

& Taylor, J, 2004). Fyrirtæki gerast styrktaraðilar í því skyni að markaðssetja þjónustu og 

vörur sínar til markhópa tiltekinna íþróttar. Fyrirtæki þessi þurfa ekki að tengjast íþróttinni 

beint (Van Heede,2003). Dæmi um það má sjá í efstu deildum boltaíþrótta hér á landi.  Efsta 

deild körfuboltans ber nafnið Domino‘s deildin á meðan að efsta deild fótboltans er styrkt af 

Pepsi. Einnig styrkja fyrirtæki þekkta einstaklinga úr íþróttum ásamt því að fá fræga 

einstaklinga innan íþrótta til þess að kynna vörur sínar vegna þess að íþróttafólk eru oftar en 

ekki fyrirmynd almennings (Dr. Todd, 2008).  Bláa lónið styður til að mynda golfarann og 

íþróttamann ársins 2017 Ólafíu Þórunni Kristinsdóttur með tveggja ára samstarfssamningi 

(Víkurfréttir, 2017) og leikur Guðjón Valur handboltakappi í auglýsingum fyrir SOLGRYN 

hafragrautinn svo dæmi séu tekin (Vimeo, 2012).  
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3   Fimleikafélag Hafnarfjarðar 

Fimleikafélag Hafnarfjarðar var stofnað 15. október árið 1929 og er elsta starfandi 

íþróttafélag í bænum. Hallsteinn Hinriksson fór þar með forystu en með honum voru níu 

aðrir drengir sem allir voru úr úrvalsflokki Íþróttafélags Hafnarfjarðar. Hallsteinn var þjálfari 

og leikfimikennari og sat mörg ár í stjórn félagsins ásamt því að eiga sæti í íþróttaráði 

Hafnarfjarðar. Varð hann margfaldur Íslandsmeistari í frjálsum íþróttum ásamt því að þjálfa 

félagið og landsliðið í handknattleik. 

  Þessar tvær íþróttir eru enn þann daginn í dag kenndar innan veggja Fimleikafélagsins 

ásamt fótbolta og skylmingum. Í fótboltanum hefur Fimleikafélagið vaxið ásmegin síðan 

aldamótin í meistaraflokki karla. Hefur liðið orðið Íslandsmeistari átta sinnum ásamt því að 

vinna 14 aðra titla. Einnig hefur það spilað 24 leiki í undankeppni meistaradeildarinnar, 34 

leiki í undankeppni evrópudeildarinnar og fjórir leiki í Intertoto bikarnum. Meistaraflokkur 

kvenna í knattspyrnu hefur fjórum sinnum orðið Íslandsmeistarar og gerðist það síðast árið 

1976. Árið 2015 tókst liðinu að sigra 1.deild kvenna og með því fór liðið upp í úrvaldeildina að 

nýju og endaði liðið í sjötta sæti síðastliðið tímabil. Í handboltanum hefur karlaliðið sigrað 

Íslandsmeistaratitilinn innandyra 15 sinnum og utandyra 21 sinni frá árinu 1956. Síðast varð 

liðið Íslandsmeistari árið 2011 og sama ár varð liðið deildarbikarmeistarar. Kvennaliðið hefur 

orðið Íslandsmeistarar þrisvar ásamt því að hafa orðið bikarmeistarar einu sinni.  

  Í dag er Elsa Hrönn Reynisdóttir, framkvæmdastjóri félagsins og  Viðar Halldórsson, 

formaður. Með þeim eru átta meðstjórnendur, þar af eru fimm karlmenn og þrjár konur. 

Deildirnar fjórar hafa sinn eigin formann, þar á meðal er Birgir Jóhannsson framkvæmdastjóri 

knattspyrnudeildar og einnig er Axel Guðmundsson, verkefnastjóri knattspyrnudeildarinnar. 

  Varnarþing félagsins er í Hafnarfirði og heitir heimilið Kaplakriki. Á heimasíðunni FH.is 

er tilgangur og markmið félagsins sett skýrt fram. Að vera í fremstu röð í íþrótta- og 

uppeldisstarfi. Framúrskarandi árangur í íþróttunum fjórum, góð aðstaða, þjálfun og umgjörð 

eru meðal þeirra atriða sem áhersla er lögð á. Jafnréttisstefna ríkir innan félagsins. Þar eru 

meðal annars markmið um að börn og unglingar eiga jafnan möguleika og rétt til að stunda 

íþróttir, að aðstaða þeirra og hvatning sé sú sama og að kynjahlutföllin í stjórn félagsins sé 

sem jöfnust (FH.is, e.d.).  Að hafa fjölbreytta þjónustu á öllum aldri krefst meiri vinnu og því 

áhugavert að bera félagið saman við fræðin. 
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4   Markaðsstefna 

Besta skilgreiningin á markaðsstefnu (e. core strategy) er þegar áhersla er lögð á viðskiptavini 

og þeirra þarfir. Til þess að móta góða stefnu þurfa fyrirtæki að hugsa út fyrir þá vöru eða 

þjónustu sem það hefur upp á að bjóða. Horfa þarf til hvaða markhóps selja á þjónustuna til, 

hvenær og hvernig best sé að ná til hópsins og að lokum að framkvæma hana (Andrew 

Whalley, 2010). Fyrirtæki mynda sér markmið og gefa viðskiptavinum sínum loforð samtímis. 

Markaðsstefna er sú leið sem er farin til þess að ná að standa við þessi loforð og á sama tíma 

ná tilteknum markmiðum (Moderandi Inc, 2013).     

 

           

                                Mynd 1. Staðsetning Markaðsstefnu (Johansson o.fl., 2015). 

 

4.1. Markaðshlutun 

Markaðshlutun (e. Segmentation) er fyrsta skrefið sem fyrirtæki taka við gerð markaðsstefnu 

og er einn þeirra þátta sem framkvæma þarf áður en  fyrirtæki geta greint stöðu sína á 

markaðnum. Markaðshlutun er þegar að fyrirtæki á stórum markaði skiptir honum niður í 

smærri hluta byggt á hlutum líkt og sameiginlegum þörfum og lífstíl fólks. Fyrirtæki með þá 

áætlun að skipta markaðnum niður í smærri markhópa minnkar samkeppnina og þar af 

leiðandi eykur það möguleika sína á velgengni. Fyrirtæki einbeita sér þá að tilteknum 

markhóp (Tuckwell, 2016). Það sem er mikilvægast með markaðshlutun er að fá innsýn í 

þarfir viðskiptavina og gerir það fyrirtækinu kleyft að koma til móts við þessar þarfir. 
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Fyrirtæki sjá hvað þau eru að gera rétt og hvað þau gætu gert betur (Andrew Whalley, 2010). 

  Neytendum á íþróttamarkaðnum má skipta annars vegar í áhorfendur og hins vegar í 

þátttakendur. Áhorfendur eru skilgreindir sem einstaklingar sem mæta á íþróttaviðburði og 

fylgjast með árangri íþróttafélaga. Hvatningaþættir sem leiða til þess að áhorfendur sækja 

viðburðina eru margvíslegir. Að félagið sé að ná góðum árangri í tiltekinni íþróttagrein eykur 

líkur á að viðburðir séu vinsælir. Að hafa leiki fyrir áhorfendur þar sem þeir geta sjálfir unnið 

sér inn verðlaun er einnig hvetjandi. Þátttakendur eru þeir sem nýta sér þá þjónustu sem 

félagið bíður upp á. Báðir hafa þessir hópar löngun til að uppfylla þarfir sínar. Hvatning, 

hæfni, lærdómur og tengslanet eru meðal þeirra hluta sem fær fólk til þess að eiga viðskipti 

við íþróttafélag (Eric og Jason, 2008). 

  Skráning iðkenda í knattspyrnu hjá Fimleikafélag Hafnarfjarðar hefur verið að aukast 

um fjögur til fimm prósent síðastliðin ár. Ástæðan fyrir því getur meðal annars verið 

velgengni félagsins í þeirri íþrótt (Birgir Jóhannsson, munnleg heimild, viðtal, 9. apríl 2018).   

Hér að neðan má sjá töflu sem sýnir þróun á fjölda iðkenda félagsins árin 2014 - 2017 í þeim 

fjórum greinum sem kenndar eru.  

                     

                                      Tafla 1. Þróun iðkenda hjá FH árin 2014 - 2017                

 

4.2. Markaðsmiðun   

Fyrirtæki notast við markaðsmiðun (e. Target Market) sem er val á réttum markhóp eftir að 

markaðurinn hefur verið hlutaður niður. Markhóparnir sem áherslan er lögð á að ná til geta 

verið einn eða fleiri. Áður en það er gert er mikilvægt að kynna sér hvernig samkeppnisaðilar 

ná til sinna viðskiptavina. Því betri sem þeir eru í að mæta væntingum og þörfum markhópa 

sinna, því erfiðara verður fyrir önnur fyrirtæki að ná til þeirra viðskiptavina. Eftir að þessi 

liður hefur verið skoðaður tekur við að vinna út frá styrk eigin fyrirtækis og komast að því 

hvort það geti í raun og veru náð til valins markhóps og með hvaða leiðum (Andrew Whalley, 

2010).  

  Knattspyrnudeildin hjá Fimleikafélagi Hafnarfjarðar keyrir á mismunandi markhópa. 

Þeirra helsti markhópur eru karlmenn á aldursbilinu 18 – 70 ára sem hafa áhuga á íþróttum.  
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Notast er við ýmsar aðferðir til þess að ná til þeirra. Á Herrakvöldi FH er notast við maður á 

mann en fyrir leiki félagsins eru samfélagsmiðlarnir aðallega notaðir (Birgir Jóhannsson, 

munnleg heimild, viðtal, 9. apríl 2018).         

 

4.3. Staðfærsla 

Staðfærsla (e. Positioning) er þriðja skrefið í markaðsstefnu. Snýst hún um að fyrirtæki geti 

skilgreint sig frá markaðnum sjálfum og sýnt fram á hvernig þjónusta þess er frábrugðin 

öðrum fyrirtækjum á sama markaði. Hér er verið að tala um alla eiginleika sem skapa 

heildarverðmæti fyrirtækisins og mynda þannig sérstakan stað á markaðnum (Andrew 

Whalley, 2010).  

  Hægt er að skipta áhrifaþáttum árangursríkra staðfærslu í fjóra megin flokka. 

Uppsetning markaðarins er einn af þeim. Með því að setja markaðinn sjálfan upp er hægt að 

sjá heildarmynd hans og auðveldar það að greina þætti eins og helstu samkeppnisaðila, 

stærð markaðarins og vöxtinn á honum. Að hluta niður markaðinn er einnig flokkur sem 

hjálpar fyrirækjum að ná árangri eins og áður hefur komið fram. Sá þriðji er að greina 

styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri í umhverfinu, betur þekkt sem SVÓT greining. Að 

lokum er mynduð aðferð til að koma gildum fyrirtækisins fram með skýrum hætti til 

markaðsins (Moderandi Inc, 2013).  

  Eins og áður hefur komið fram hefur Fimleikafélag Hafnarfjarðar verið eitt 

sigursælasta íþróttafélags Íslands síðastliðin ár. Frá árinu 2003 hefur knattspyrnulið félagsins 

alltaf náð þeim árangri að enda í einu af þremur efstu sætum úrvalsdeildarinnar sem gefur 

liðinu þátttöku á Evrópumóti (Wikipedia, e.d.). Myndar þessi velgengni sérstakan stað fyrir 

FH á markaðnum. 

             

                            Mynd 2. Markaðsstefna (Kotler, Armstrong, Saunders og Wong, 1999). 

 



15 
 

5   Markaðsáhersla 

Markaðsáhersla (e. Marketing concept) hefur farið stigvaxandi í mikilvægi fyrirtækja. 

Markmiðið er að búa til ánægðan viðskiptavin (Plinke, W, 2015). Áður en fyrirtæki geta það 

þurfa þau fyrst að greina væntingar viðskiptavina sinna (Stone, 2007). Að skilja neytandann 

og vinna út frá þörfum hans (Burnett, J, 2008). Fyrsta skref fyrirtækja er að velja markhóp. 

Það næsta er gera sér grein fyrir þörfum hópsins, eins og fyrr segir. Markmið fyrirtækja í 

markaðsáherslum er svo að gera sig skilvirkari í að skapa og miðla þjónustu og vöru til valins 

markhóps og gera það betur en samkeppnisaðilarnir. Fyrirtæki hagnast svo af ánægðum 

viðskiptavinum til lengri tíma takist þeim að gera markaðsáhersluna á réttan hátt (Kotler, 

2000). Hins vegar hefur þessi þróun á markaðnum leitt til þess að viðskiptavinir átta sig alltaf 

betur á því hversu mikið vald þeir hafa. Með árunum verða þeir kröfuharðari bæði á betri 

þjónustu og vöru. Fyrirtæki sem dragast aftur úr í samkeppni eru fyrirtæki sem hafa mistekist 

í augum neytenda. Þetta getur tengst verði, nýsköpun, árangri o.fl. (Plinke, W, 2015). 

Fyrirtæki og markaðsstjórar þeirra þurfa því að horfa einnig til framtíðar, fylgjast með 

umhverfinu sem og samkeppnisaðilum þegar verið er að koma til móts við þarfir neytenda 

(Stone, 2007). 

  Íþróttafélög þurfa einnig að notast við markaðsáherslu til að komast að þörfum 

neytenda. Skipta má áherslunni í þrjá hluta. Íþróttaframleiðslu, íþróttavörur og sala á 

íþróttum. Þátttakendur sem hafa áhuga á þeim íþróttum sem kenndar er innan veggja 

íþróttafélaga falla undir íþróttaframleiðsluna. Íþróttavörurnar og salan tengist því næst 

stuðningsmönnum sem borga sig inn á viðburði og verslar varning t.d. treyjur. Samsetning 

þessara hluta er grundvöllur fyrir íþróttafélög til að átta sig á hvar þeirra markaðsáhersla er 

best nýtt. Líkt og með önnur fyrirtæki þurfa íþróttafélög einnig að mæta þörfum sinna 

markhópa á hærra stigi en keppinautarnir (Eric og Jason,2008).  
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6   Vörumerki 

Það fyrsta sem einkennir vörumerki (e. brand) er nafn vöru eða þjónustu (Forbes, 2011). Auk 

nafns getur það einnig skipst í hönnun, merki, tákn, auðkenni eða blöndu af öllum þessum 

þáttum. Það sem einkennir faglega markaðsaðila (e. marketers) er geta þeirra að búa til, 

viðhalda og vernda eigið vörumerki (Berry, 2000). Vörumerki hefur ákveðin gildi og meiningu 

fyrir bæði seljanda og kaupanda. Með vörumerkjum er seljandinn að búa til væntingar hjá 

kaupandanum þar sem það myndar oft áreiðanleika um gæði. Þetta myndar tilfinningaleg 

tengsl þeirra á milli (Essay UK, e.d.). Varan eða þjónustan sjálf er gerð af fyrirtækjum, en 

vörumerkið er það sem viðskiptavinir kaupa. Vörumerki eru einstök (Aaker, 1991). 

  Nafn vörumerkis á að geta sagt viðskiptavinum hver varan og þjónustan er og fyrir 

hvað það stendur (Kotler og Keller, 2012). Litir skipta einnig miklu máli við gerð vörumerkis 

(Nick Schäferhoff, 2016). Í íþróttaheiminum eru litir á merkjum og fatnaði af öllum gerðum. 

The Logo Company tók saman liti vörumerkja og bar þá saman við þær tilfinningar sem liggja 

þar á bak við.  

  Litirnir sem FH notast við á vörumerki sínu eru svartur og hvítur. Allar treyjur og 

búningar eru í sama lit og merkið hjá Fimleikafélaginu sem hefur verið í samstarfi við Adidas í 

framleiðslu á búningum í langan tíma (Birgir Jóhannsson, munnleg heimild, viðtal, 9. apríl 

2018). Falla þessir litir undir flokkinn ,,Jafnvægi‘‘ og eru íþróttafatnaðarframleiðendur á borð 

við Adidas, Nike og Puma undir sama flokk enda með svört og hvít merki (The logo company, 

e.d.). Fimleikafélag Hafnarfjarðar notast við skammstöfunina FH í merki sínu. Segir þetta 

neytendum að um íþróttafélag sé að ræða og einnig hvar staðsetning þess sé. 

                                        

                                             Mynd 3. Merki Fimleikafélags Hafnarfjarðar  
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6.1. Vörumerkjavirði 

Áður en fyrirtæki geta greint vörumerkjavirði (e.brand equity) vörumerki síns þurfa þau að 

vita hvað hefur í raun og veru áhrif á virðið. Virðið getur myndast út frá fjórum þáttum. Sá 

fyrsti er hversu mikil hollusta viðskiptavina er á vörumerkinu sjálfu. Hvaða fyrirtæki sem er 

getur hermt eftir vöru eða þjónustu annars fyrirtækis. Það er hollustan sem fær viðskiptavini 

til þess að halda sínum viðskiptum áfram við vörumerkið. Næstu tveir þættir eru að vitund 

þarf að vera til staðar á nafni vörumerkis ásamt þeim gæðum sem þar liggja á bak við. Vitund 

á vörumerki er einnig hægt að skipta í fjögur stig. Að kannast við vörumerkið er fyrsta stig 

vitundar. Þar á eftir er þegar að viðskiptavinir muna eftir vörumerkinu. Síðustu tvö skrefin 

eru þegar að vörumerkið er það fyrsta sem kemur í huga og það eina sem neytandinn velur. 

Tengingar við vörumerkið er svo fjórði og síðasti þátturinn í vörumerkjavirðinu og eru það 

allar þær jákvæðu hugsanir sem viðskiptavinir tengja við vöru eða þjónustu vörumerkisins 

(Aaker, 1991).  

  Hægt er að mæla vörumerkjavirði og til þess að auðvelda fyrirtækjum það er gott að 

skipta því niður í þrjú skref. Það fyrsta er eins og áður hefur komið fram er að auka vitund á 

vörumerkinu. Það er gert með fjárfestingu í markaðsstarfsemi sem hefur áhrif á hug 

neytenda. Í næsta skrefi hefur vitund viðskiptavinarins áhrif á framkvæmd vörumerkisins á 

markaðinum eins og markaðshlutdeild, arðsemi, verðlagningu o.fl. Þriðja og síðasta skrefið er 

þegar að árangur fyrirtækisins á markaðnum er farið að hafa áhrif á gildi hluthafa (Keller og 

Lehmann, 2001). Það er enginn einn aðili innan fyrirtækja sem sér um að vernda virði 

vörumerkis. Hins vegar eru vörumerkjastjórar eða markaðsstjórar oftast með augun á því 

(Aaker, 1991).     

 

6.2 Vörumerkjaímynd 

Vörumerkjaímynd (e. Brand image) er viðhorf og skynjun í huga viðskiptavina á vörumerkinu 

sjálfu (Kapferer, 2004). Ímynd þessi tengist því hvernig vörumerkið uppfyllir þarfir neytenda, 

bæði félags- og sálfræðilega (Keller, 1993). Neytendur mynda sér oftar en ekki skoðanir á 

vörumerkjum til þess að geta flokkað þau eftir þeim eiginleikum sem þau hafa upp á að 

bjóða. Þegar viðskiptavinir hafa myndað sterk, einstök og jákvæð tengsl við vörumerkið þá er 

vörumerkjaímyndin jákvæð (Berry, 2000). Ímyndin í huga viðskiptavina er mikilvæg þegar 

byggja á vörumerkjavirði. Hún getur mótast á marga vegu, meðal annars með orðspori, 
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umfjöllun á samfélagsmiðlum sem og fréttamiðlum og beinni upplifun. Fyrirtæki geta einnig  

farið sjálf í auglýsingaherferðir (Keller o.fl., 2008).  

  Í markaðssetningu íþrótta geta auglýsingaherferðir sem þessar náð til neytenda 

meðal annars í gegnum sjónvörp, tölvupósta, fjölmiðla og styrktaraðila. Auglýsingar eru  oft 

gagnrýndar fyrir það sem þær gera vel og illa. Þær geta oft verið villandi og beint að röngum 

markaðshóp líkt og börnum. Íþróttafélög sem auglýsa bæði siðferðislega og lagalega rétt 

með því að þekkja rétta markhópa íþróttarinnar geta þannig byggt sterka ímynd og tryggð 

(Eric and Jason, 2008). 

  Leikmenn sem leika með íþróttafélögum geta einnig haft áhrif á ímynd félagsins. Þeir 

mynda sjálfir ímynd í kringum sig með samfélagsmiðlum og umfjöllun líkt og félagið sjálft og 

getur hegðun þeirra bæði haft góðar sem og slæmar afleiðingar. Fyrrum leikmaður FH, 

Bergsveinn Ólafsson heldur utan um bloggsíðu þar sem hann segir frá sögu sinni og hvetur 

fólk til þess að gefast ekki upp og elta drauma sína. Hann er sjálfur með styrktaraðila á borð 

við Gló og Now (Beggiolafs, e.d.). Styrktaðaraðilar (e. Sponsorship) eru sérstaklega notaðir til 

þess að auka vörumerkjaímynd og hollustu viðskiptavina við íþróttafélög. Um er að ræða 

samstarf á milli fyrirtækja og íþróttafélaga sem notað er sem tæki til að þróa vörumerki, 

samskipti og umfjöllum beggja fyrirtækja (Eric og Jason, 2008).  

  Kostun er einhvers konar samstarf, þar sem fyrirtæki styrkja verkefni eða stofnanir 

líkt og íþróttafélög. Eftir hrunið 2008 hvarf kostun að mestu leyti og er traust á 

viðskiptaháttum hér á landi í lágmarki (Viðskiptablaðið, 2013). Í hruninu drógu styrktaraðilar 

FH sig til baka og engar greiðslur koma frá Hafnarfjarðarbæ beint inn í félagið. Í dag er 

Actavis helsti styrktaraðili félagsins. Auglýsa þeir vörumerki sitt framan á 

knattspyrnutreyjunum. Einnig eru fimm aðrir stórir styrktaraðilar, Coca Cola, Höldur, 

Landsbankinn, Adidas og Atlantsolía. Öll þessi fyrirtæki hafa verið lengi í samstarfi við félagið. 

Hins vegar eru íþróttafélög á Íslandi léleg að nýta sér þær fyrirmyndir sem þau hafa og á 

sama tíma er mikil hræðsla hjá íslenskum fyrirtækjum að tengja sig sterkt og mikið við 

íþróttafélög (Birgir Jóhannsson, munnleg heimild, viðtal, 9. apríl 2018).  
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7   SVÓT greining 

SVÓT greining er aðferð sem mikið er notuð af fyrirtækjum með það markmið að ákvarða 

bestu leið til að ná framtíðarvexti og að greina markaðsstöðu sína. Módelið hjálpar 

fyrirtækjum að finna rétta markhópa, sjá hvar þeir standa samanborið við helstu 

samkeppnisaðila og greina ógnanir hvort sem þær séu til staðar eða geta myndast í 

framtíðinni.  Greining þessi er vinsælt verkfæri sem nota á sem leiðarvísi frekar en regluskrá 

(Alan Sarsby, 2016).  

  SVÓT greining getur nýst á margvíslegan hátt. Þegar horft er til módelsins út frá 

Fimleikafélagi Hafnarfjarðar nýtist það best til greiningar á þjónustu og við gerð 

stefnumótunar. Skiptist módelið í innri greiningu sem leggur áherslu á styrk- og veikleika hjá 

fyrirtækjunum sjálfum og ytri greiningu þar sem áherslan er á tækifæri og ógnanir í umhverfi 

þeirra. Innri greiningin eru þættir sem fyrirtækin sjálf hafa stjórn yfir á meðan að þau hafa 

lítil sem enga stjórn á ytri þáttunum. Styrkleikarnir eru þættir sem styrkja tækifæri fyrirtækja 

sem og hjálpa til við að koma í veg fyrir ógnanir. Geta þeir meðal annars verið fjárhagslegir, 

tæknilegir, viðskiptavinaþjónusta og mannauður. Veikleikarnir stuðla að ógnunum sem 

fyrirtæki geta mætt. Er þetta andstæða styrkleikana þar sem fyrirtæki geta einnig verið veik 

fjárhagsleika, tæknilega og verið með starfsfólk sem ekki er starfi sínu vaxið. Í ógnunum og 

tækifærum er spjótum aðallega beint að samkeppnisaðilum, tæknibreytingu, pólitískum og 

efnahagslegum þáttum ásamt öðrum þróunum sem geta átt sér stað í samfélaginu  (Alan 

Sarsby, 2016). 

                                       

                                              Mynd 4. SVÓT greining (Alan Sarsby, 2016). 
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Í þessu tilfelli var tekið viðtal við Birgi og Axel, starfsmenn Fimleikafélags Hafnarfjarðar ásamt 

því að stuðst var við upplýsingar af heimasíðu félagsins til þess að greina þessa fjóra þætti 

SVÓT. Helstu niðurstöður eru flokkaðar hér að neðan.  

 

Styrkleikar 

Knattspyrnulið karla hjá FH hefur verið að spila í Evrópudeildinni og náð góðum árangri hér 

heima sem hefur skilað sér í miklum tekjum fyrir knattspyrnudeildina. Tekjur sem þessar eru 

notaðar til þess að betrumbæta tiltekna íþróttadeild innan félagsins. Dæmi um það má nefna 

Catapult GPS senda sem knattspyrnudeildin keypti nýlega til þess að mæla púls og hlaup 

leikmanna. Fimleikafélagið bíður einnig upp á Herra- og Konukvöld, þar sem fólki býðst að 

koma og spjalla saman, bæði með leikmönnum og þjálfurum (Birgir Jóhannsson, munnleg 

heimild, viðtal, 9. apríl 2018). Árið 2015 opnaði nýtt knatthús hjá FH fyrir yngstu iðkendur 

félagsins sem ber nafnið Dvergurinn. Við þessa opnunarhátíð Dvergsins fór fram stuttur 

leikur hjá börnunum (FH.is, 2015). Yngsti aldurflokkurinn hjá félaginu ber nafnið 8. flokkur og 

í honum eru iðkendur á aldrinum fimm og sex ára. Býður félagið upp á bæði 

knattspyrnuskóla yfir sumartímann fyrir börn á aldrinum fimm til tíu ára og sumarnámskeið 

frjálsíþróttadeildar fyrir sex til tíu ára. Á þessum námskeiðum er lögð áhersla á grunnþætti 

íþrótta, holt mataræði og leikgleði. Framboð FH á þjónustu fyrir börn er góð leið til þess að 

styrkja tengsl félagsins við foreldra. Við hlið Dvergsins er enn stærra yfirbyggt knatthús sem 

heitir Risinn og var hann tekinn í notkun árið 2005. Er húsið tæpir 3.000 fermetrar að 

flatarmáli (Morgunblaðið, 2005). Árið 2014 var síðan nýtt frjálsíþróttahús vígt í Kaplakrika. Í 

því er 400 metra hlaupabraut ásamt langstökksgryfju, stangastökksaðstöðu og kastvelli svo 

dæmi séu tekin (FH.is, 2014b). 

 

Veikleikar 

Þó svo að aðstæðurnar fyrir þær íþróttir sem félagið bíður upp á séu til fyrirmyndar er 

skortur á aðstöðu fyrir félagið til þess að geta boðið upp á fleiri íþróttir líkt og körfubolta og 

blak. FH fær reglulega beiðnir um að stofna nýja deild en hingað til hefur félagið einbeitt sér 

að þeim fjórum sem það hefur upp á að bjóða (Birgir Jóhannsson, munnleg heimild, viðtal, 9. 

apríl 2018). Þar sem mikil aukning hefur verið í fjölda barna og unglinga sem iðka 

knattspyrnu hjá FH ríkir neyðarástand í aðstöðumálum þeirra. Félagið er t.a.m. ekki með 
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löglegan keppnisvöll til þess að nýta í æfingar og keppni árið um kring þar sem 

gervigrasvöllur liðsins er ekki í löglegri stærð og hefur aldrei verið skipt um undirlag á honum 

síðan árið 1997. Þetta leiðir til þess að FH þarf að leita til annarra íþróttafélaga sem bæði 

reynir á þanþol foreldra, dómara, þjálfara og annarra sem að koma ásamt því að vera 

kostnaðarsamt fyrir félagið (FH.is, 2017b). Fjárhagslegt umhverfi íþróttafélaga er einnig 

veikleiki þar sem mikið traust er lagt á það að félagið standi sig á sínum sviðum til þess að fá 

inn fjármagn. Fimleikafélagið tengir sig ekki nógu vel við hvað þeir geta gert betur en önnur 

íþróttafélög. Félagið er til að mynda eina liðið á Íslandi með LED skjá á keppnisvellinum 

sínum en hefur til þessa ekki notfært sér það (Birgir Jóhannsson, munnleg heimild, viðtal, 9. 

apríl 2018).  

 

Tækifæri 

Fimleikafélag Hafnarfjarðar er samtals með 5300 fylgjendur á samfélagsmiðlum. Á Facebook 

er félagið með 3800 fylgjendur, á Instagram 1000, á Youtube eru 210 fylgjendur og að lokum 

eru þeir 197 talsins á Twitter. Einnig má nefna podköstin sem Tómas og Kári Doddasynir 

halda utan um. Það er mikilvægt fyrir félagið að fá aðstoð sem þessa við markaðssetningu á 

samfélagsmiðlum, vegna þess að það má alltaf gera það betur. Einnig má nefna tækifæri sem 

er nú í plönum hjá félaginu, en það er að opna sérstaka FH búð sem sæi þá um að selja 

varning tengdum félaginu þar sem að félagið fengi hagnaðinn af seldum vörum (Birgir 

Jóhannsson, munnleg heimild, viðtal, 9. apríl 2018). Þann 27. apríl kom út sérstakt App fyrir 

snjallsíma sem ber nafnið FH Hafnarfjörður. Í þessu forriti er hægt að nálgast upplýsingar um 

leikmenn liðsins, næstu leiki, útvarpið og helstu samfélagsmiðla liðsins. Bæði eru þetta 

upplýsingar um karla- og kvennalið félagsins og gefur þetta félaginu tækifæri til þess að ná til 

fleiri markhópa (Google Play, 2018).      

                                                    

                                                                      Mynd 5. FH appið 
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Erlendis notfæra íþróttafélög leikmenn sína og fyrirmyndir til þess að láta gott af sér leiða. 

Enska knattspyrnufélagið Liverpool er mjög virkt í þátttöku í samfélaginu og fer til að mynda í 

heimsóknir á barnaspítalann Alder Hey í Liverpool borg til þess að hitta þau börn sem þar 

eru. Gleður þetta bæði þær fjölskyldur sem þurfa að eyða tímanum sínum á spítalanum, 

starfsmenn spítalans og leikmenn félagsins sem um leið geta látið gott af sér leiða (This is 

Anfield, 2017). Hlutir sem þessir er gott tækifæri fyrir félagið til þess að skapa jákvæða og 

góða ímynd. 

 

Ógnanir 

Út frá brothættu fjárhagslegu umhverfi sem nefnt er í veikleikum, myndast ógnanir við að 

félagið standi sig ekki á þeim sviðum sem það hefur verið að gera undanfarið. Einnig hefur 

húsnæðisverðið áhrif á íþróttafélag á borð við FH. Félagið leigir mikið af íbúðum til leikmanna 

sinna og hefur húsnæðisskortur og hækkun á leiguverði truflað liðið mjög mikið (Birgir 

Jóhannsson, munnleg heimild, viðtal, 9. apríl 2018). Samkeppni fellur einnig undir ógnanir 

(Alan Sarsby, 2016). Nefna má félög eins og Stjörnuna og KR þegar talað er um árangur í 

keppnum og Hauka þegar samkeppni er um styrktaraðila (Birgir Jóhannsson, munnleg 

heimild, viðtal, 9. apríl 2018). Árið 2017 varð Valur Íslandsmeistari í knattspyrnu 

(Fótbolti.net, 2017) og í handknattleik karla (Rúv, 2017). Ljóst er að Valur er einnig ógn fyrir 

Fimleikafélagið í þessum íþróttagreinum. Hins vegar eru fleiri þættir eins og afþreying sem 

hefur áhrif á íþróttafélög. Playstation og Netflix eru dæmi um samkeppnisaðila þar sem fólk 

getur valið á milli þess að fara á knattspyrnuleiki, vera heima hjá sér í tölvunni eða horfa á 

aðrar íþróttir í sjónvarpinu í staðinn (Axel Guðmundsson, munnleg heimild, viðtal, 9. apríl 

2018). 
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8   Fimmkraftalíkan Porters 

Líkt og með SVÓT greiningunni, er fimmkraftalíkan Porters notað til þess að skilgreina stöðu 

fyrirtækja á tilteknum mörkuðum. Helsti munurinn á líkönunum tveim er að með líkani 

Porters er farið ítarlega í samkeppnina sem fellur undir ytra umhverfi fyrirtækja, á meðan að 

SVÓT er meira notað til þess að greina innra umhverfi fyrirtækja þó svo að litið er til 

samkeppnisaðila og annarra ytri þátta í tækifærum og ógnunum. Líkanið hjálpar stjórnendum 

og öðrum markaðsaðilum (e. marketers) að greina ávinning og arðsemi í þeirri atvinnugrein 

sem starfað er í (Brandenburger, 2002). 

Skipta má samkeppniskröftunum í fimm flokka. Sá fyrsti er ógnin af núverandi samkeppni, 

næst er það styrkur viðskiptavina, þriðja aflið er ógn af staðkvæmdarvörum, það fjórða 

styrkur birgja og í lokin er það hætta á inngöngu nýrra aðila. 

                     

                                           Mynd 6. Fimmkraftalíkan Porters (Porter, 1980). 

 

Ógn af núverandi samkeppni 

Því meiri sem samkeppni er innan atvinnugreina því minni eru varðsemismöguleikar 

fyrirtækja innan hennar vegna nýrra vara, bættrar þjónustu, auglýsingaherferða o.fl. Það eru 

þrír meginþættir sem ráða því hversu mikil ógn á tilteknum markaði er. Sá fyrsti er styrkleiki 

samkeppninnar (Porter, 2008) sem á vel við á markaði íþróttafélaga. Fjöldi liða og 

staðsetning þeirra hefur áhrif á hann (David Shilbury o.fl., 2009). Í Hafnarfirði eru 19 

aðildarfélög skráð í Íþróttarbandalagið þar með talið Fimleikafélag Hafnarfjarðar. Haukar eru 

í beinni samkeppni við FH bæði í fótbolta og handbolta ásamt því að keppa við félagið um 
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styrki frá fyrirtækjum (Birgir Jóhannsson, munnleg heimild, viðtal, 9. apríl 2018). Einnig er 

Íþróttafélag Hafnarfjarðar með knattspyrnulið (ÍBH, e.d.). Hinir meginþættirnir eru á hvaða 

grundvelli fyrirtækin keppa á og hvort þau keppa öll á sama grundvelli (Porter, 2008). 

Íþróttafélög í dag eru ekki einungis í samkeppni við hvert annað í íþróttunum sjálfum, heldur 

einnig í samkeppni upp á styrki og við aðra afþreyingu (Birgir Jóhannsson, munnleg heimild, 

viðtal, 9. apríl 2018). 

 

Styrkur viðskiptavina 

Viðskiptavinir geta leitt til kostnaðarhækkana hjá fyrirtækjum með því að krefjast betri gæða, 

þjónustu og lægra verð (Porter, 2008). Styrktaraðilar hafa mesta samningsvaldið hjá 

íþróttafélögum þar sem að þau fá miklar tekjur frá þeim. Aðsókn á leiki sem og félagsaðild 

eru einnig stórir áhrifaþættir í tekjusköpun íþróttafélaga (David Shilbury o.fl., 2009). 

Miðaverð á íþróttaviðburði eru oftar en ekki staðlað hér á landi (Vísir, 2015). Þegar að 

lágmarksverð er sett á vöru eða þjónustu minnkar samningsvald viðskiptavina til muna 

(Argyri, E, 2014). Árið 2017 var lágmarksverðið á leik í Pepsi deild karla 2.000 kr. og var það 

500 kr. hækkun frá tímabilinu þar á undan. Börn sem eru 16 ára á yngri fá frítt á leiki en þó 

voru einhver félög sem íhuguðu að rukka 500 krónur fyrir þann aldursflokk (Vísir, 2015). Hins 

vegar eru hlutirnir ekki eins í ensku úrvaldsdeildinni. Þar getur miðaverð verið allt frá 1.200 

kr. upp í rétt rúmlega 13.000 kr. fyrir fullorðna (Goal.com, 2017). Stuðningsmenn á Englandi 

hafa í miklum mæli mótmælt háum miðaverðum með misjöfnun árangri. Stuðningsmenn 

Manchester City mótmæltu árið 2016, án árangurs (Vísir, 2016) og hafa stuðningsmenn 

annarra liða einnig mótmælt þessu líkt og árið 2015 þegar að þýska liðið Byern München átti 

að spila gegn Arsenal í Meistaradeildinni (Vísir, 2015). 

Íþróttafélög bjóða upp á meðlimagjöld fyrir dygga stuðningsmenn þar sem að aðdáendur 

krefjast oft að fá betri þjónustu (David Shilbury o.fl., 2009). Fimleikafélag Hafnarfjarðar ákvað 

árið 2017 að halda sama verði fyrir bakhjarla sína í Pepsi deildinni. Árið kostaði 30.000 kr. hjá 

félaginu og voru þar 14 leikir innifaldir ásamt mat fyrir alla heimaleiki og kaffi í hálfleik. Einnig 

bauð félagið upp á pakka fyrir fjölskyldubakhjarla og svo að lokum gull bakhjarla sem innihélt 

fleiri leiki, bæði í Pepsi deild og á evrópuleiki liðsins ásamt gjöf frá FH (FH.is, 2017a). Allir þeir 

sem skráðu sig sem bakhjarla fengu afsláttalykil hjá Atlantsolíu, afslátt á aðra viðburði og hjá 

öðrum fyrirtækjum í Hafnarfirði (FH.is, 2014a). 
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Ógn af staðkvæmdarvörum 

Því meira framboð sem er á markaðnum því meira úrval er af staðkvæmdarvörum og því 

auðveldara fyrir neytendur og iðkendur að finna ódýrari eða betri vöru og þjónustu (Gregory, 

2014). Staðkvæmdarvara er vara eða þjónusta sem svipar til þeirra sem er til umræðu. Þegar 

vöruverð hækka eða gæði minnka hafa viðskiptavinir hvata til þess að skipta yfir í 

staðkvæmdarvöru. Bætt þjónusta og markaðssetning er því notuð til þess að aðgreina sig frá 

staðkvæmdavörum (Porter, 2008).  

  Frá sjónarhorni Fimleikafélags Hafnarfjarðar geta aðrar íþróttir sem eru ekki kenndar 

verið staðkvæmdarvörur. Í Hafnarfirði keppa Haukar í körfubolta, einnig má finna 

íþróttafélög á borð við Badmintonfélag Hafnarfjarðar, Hnefaleikafélag Hafnarfjarðar og 

Fimleikafélagið Björk svo eitthvað sé nefnt (Fjarðarfréttir, e.d.). Aðrar afþreyingar líkt og 

kvikmynda- og leikhús dæmi um staðkvæmdarvörur (Argyri, E, 2014). Áhugamaður um 

íþróttir sem borgar sig inn á viðburði gæti þess vegna valið að fara frekar í Skemmtigarðinn í 

stað þess borga sig inn á leiki þess félags sem viðkomandi styður.  

  Hins vegar er vörumerkjatryggð innan íþrótta mikill kostur. Það er sterkt sálrænt 

samband á milli fólks og íþróttafélaganna (David Shilbury o.fl., 2009). Í NBA, stærstu 

körfuboltadeild í heimi voru 70% aðdáenda hins vegar einungis að sækjast eftir 

skemmtuninni við það að fara á leiki árið 2005. Samkvæmt því er skiptikostnaðurinn í 

körfubolta talsvert lægri en í öðrum greinum (GBR, 2005).  

Styrkur birgja 

Birgjar geta hótað því að hækka verð sín til fyrirtækja eða minnkað gæði þjónustu og vara 

sem fyrirtæki kaupa af þeim og búa því yfir sterku samningsvaldi. Þeir geta þannig haft 

neikvæð áhrif á arðsemi fyrirtækja og atvinnugreina í heild sinni (Porter, 2008).  

  Helsti birgi FH er Adidas, en þar sem að þeir bjóða ekki upp á allar þær vörur sem 

félagið þarf, leitar það til Altis til þess að kaupa önnur áhöld og tæki sem þörf er á, líkt og 

vesti og keilur (Birgir Jóhannsson, munnleg heimild, viðtal, 9. apríl 2018). 

  Samningsvald leikmanna í stærri deildum getur til að mynda komið fram í háum 

launakröfum. Kaup á nýjum leikmönnum geta verið hagstæðari fyrir íþróttafélög en að borga 

þau laun sem sjá má á leikmannamarkaðnum. (David Shilbury o.fl., 2009).  

Knattspyrnan er áberandi þegar litið er til launa íslenskra íþróttaiðkenda. Gylfi Þór 

Sigurðsson fyrrum leikmaður FH er launahæsti íslenski íþróttamaðurinn frá upphafi með 660 
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milljónir kr. árið 2017. Gylfi leikur með Everton í ensku úrvaldsdeildinni. Næstir á þessum 

lista eru Aron Jóhannson sem leikur með Werder Bremen í Þýskalandi og Jóhann Berg 

leikmaður Burnley sem leikur líkt og Gylfi á Englandi. Næstu 22 nöfn á þessum 25 manna lista 

eru allt karlmenn sem eru samningsbundnir erlendum liðum. Aðeins tveir á listanum eru frá 

annarri grein en knattspyrnu, en það eru Aron Pálmarsson sem er einnig fyrrum leikmaður 

FH og Guðjón Valur Sigurðsson sem báðir leika handbolta með Barcelona á Spáni 

(Viðskiptablaðið, 2017). Auk leikmanna eru aðrir starfsmenn innan veggja íþróttafélaga 

einnig flokkaðir sem birgjar ásamt fjölmiðlum og framleiðendum búninga og annarra vara 

(Independent, 2009).  

 

Hætta á innkomu nýrra aðila 

Fyrirtæki sem koma ný inn á markað hafa oftar en ekki getu og löngun til þess að eignast 

markaðshlutdeild. Innkomur sem þessar geta haft áhrif á kostnað, verð og hlutfall 

fjárfestinga hjá fyrirtækjum sem þegar eru á tilteknum markaði. Aðgangshindranir líkt og 

stærðarhagkvæmni, skiptikostnaður og stjórnvaldsákvarðanir eru oft til staðar og hafa 

hindranir sem þessar áhrif á þau fyrirtæki sem freista þess að koma inn á markaðinn (Porter, 

1980). Til þess að hindra inngöngu nýrra samkeppnisaðila inn á markað þá verða núverandi 

fyrirtæki að auka fjárfestingar eða halda verði niðri (Porter, 2008).  

  Í íþróttaheiminum getur innganga nýrra félaga leitt til meiri samkeppni bæði um 

neytendur sem og í keppnisgreinunum sjálfum. Til þess að stofna nýtt íþróttafélag hér á landi 

þarf að skila inn umsókn til Íþróttasambands Íslands. Umsókn þessi fer fyrir laganefnd og 

framkvæmdastjóra ÍSÍ og er að lokum staðfest á ársþingi íþróttahéraðsins (ÍSÍ, e.d.). Annað 

dæmi um inngöngu á nýjan markað má sjá í boltaíþróttum eins og í fótbolta. Lið í neðri 

deildum geta unnið sig upp í stærri og betri deildir. Í þannig tilfellum er vörumerki þeirra og 

gæði samt sem áður fyrirfram þekkt og því minni hætta fyrir félög sem eru búin að vera í 

efstu deild áður (Argyri, E, 2014). Í Bandaríkjunum kostar 100 milljónir dollara að koma nýju 

liði í knattspyrnudeildina. Enska stórveldið Manchester City stofnaði nýtt knattspyrnufélag 

New York City Football Club árið 2013 í samstarfi við hafnaboltafélagið New York Yankees 

(Vísir, 2016).  
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9   Lokaorð  

Niðurstöður sína að íþróttamarkaðsfræðin er frábrugðin markaðssetningu hefðbundinna 

fyrirtækja. Hægt er að skipta henni í tvo hluta, markaðssetningu íþróttafélaganna sjálfra og 

markaðssetningu annarra fyrirtækja í gegnum íþróttir. Neytendum á íþróttamarkaðnum má 

einnig skipta í tvennt, annars vegar í áhorfendur og hins vegar iðkendur. Tilfinningasambönd 

neytenda við íþróttafélag heftir samkeppni á milli íþróttafélaga sem þurfa oft að vinna í 

sameiningu til þess að viðhalda velgengni. Áður en neytendur velja sér ákveðið félag geta 

margir þættir líkt og félagsgjöld, staðsetning og tegundir íþrótta sem kenndar eru hjá tilteknu 

félagi skipt máli. Fimleikafélag Hafnarfjarðar er eitt sigursælasta íþróttafélag landsins og er 

félagið með fjórar íþróttagreinar.  

  Rannsóknarspurningin sem lögð var fram í byrjun þessarar ritgerðar var: ,,Hverjir eru 

sóknarmöguleikar Fimleikafélags Hafnarfjarðar?“. Eftir viðtal við Birgi Jóhannsson, 

framkvæmdastjóra knattspyrnudeildar Fimleikafélags Hafnarfjarðar og  Axel Guðmundsson, 

verkefnastjóra deildarinnar, kom í ljós að velgengni félagsins í keppnum hefur mikil áhrif á 

félagið í heild sinni. Skráning iðkenda hjá félaginu hefur verið að aukast um fjögur til fimm 

prósent síðastliðin ár og því fylgir meira álag á starfsmenn innan FH. Því er mikilvægt fyrir 

félagið að fá utanaðkomandi aðstoð við markaðssetningu á samfélagsmiðlum þar sem það 

má gera hana enn betri en hún er í dag. Að opna netverslun sem selur varning er annað 

dæmi um möguleika félagsins.  

  Íslensk íþróttafélög geta einnig nýtt sér markaðssetningu með eigin leikmönnum 

betur en gert er í dag. Erlendis eru þessar fyrirmyndir notaðar til þess að taka þátt í hinum 

ýmsu viðburðum og auka þannig líkur á að aðdáendur styrki sitt félag. Það sama má segja um 

önnur íslensk fyrirtæki sem virðast vera hrædd við að fara í samstarf við íþróttafélög vegna 

tilfinningalegra sambanda. Telur höfundur að félagið þurfi einnig að tengja sig betur við 

fyrrum leikmenn félagsins sem farnir eru út í atvinnumennskuna. Ef félagið er ekki nýta sér 

styrkleika sína líkt og velgengni þess erlendis til þess að ná til foreldra, aðdáenda og annarra 

markhópa megi líta á það sem veikleika hjá félaginu.  
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Viðauki  

Viðtal við Birgi Jóhannsson, framkvæmdastjóra knattspyrnudeildar FH og Axel 

Guðmundsson, verkefnastjóra knattspyrnudeildar FH. 

 

Hvaða þættir skipta máli í markaðsáætlun FH? 

Við erum ekki að vinna eftir neinni strategískri áætlun, við vinnu meira að því sem er að 

hverju að sinni. Við keyrum á mismunandi markhópa eins og með Herra- og Konukvöld FH. 

Þar förum við maður í mann, en eins og fyrir leiki þá nýtum við okkur aðallega 

samfélagsmiðlana. Það er eini auglýsingamiðill sem við borgum fyrir. Okkar stærsti 

markhópur eru karlmenn sem hafa áhuga á íþróttum. Það skiptir ekki máli hvaða íþróttum. 

Aldursbilið er 18-70 ára, massinn er karlmenn þó að konur sýni því einnig áhuga.  

Við notumst einnig við stórt auglýsingaskilti sem er í eigu FH til þess að auglýsa viðburði. 

Leikmenn og þjálfarar koma einnig á þessi kvöld til þess að spjalla við stuðningsmenn og 

socialyse-a bara. Stærstu styrktaraðilarnir mæta einnig á þessi kvöld.   

 

Hverjir eru helstu styrktaraðilarnir? 

Actavis er svona demants styrktaraðilinn og svo eru fimm aðrir stórir sem koma þar á eftir. 

Það eru Atlantsolía, Coca Cola, Landsbankinn, Adidas og Höldur. Þetta eru allt styrktaraðilar 

sem hafa verið lengi í samstarfi við félagið.  

 

Hverjir eru helstu birgjar? 

Við verslum ekki mikið. Það er aðallega Adidas sem er sá helsti enda stór samstarfsaðili. Altis 

er fyrirtækið sem við kaupum svo önnur áhöld og tæki frá sem Adidas útvegar félaginu ekki, 

líkt og vesti, keilur o.fl.  

 

Hverjir sjá um að selja varning fyrir félagið? 

Það er aðallega Músik og Sport. Félagið reyndi áður fyrr að selja varning sjálft, en það gekk 

ekki upp, þar sem að vörurnar stöfluðust upp á lager. Markmið okkar er þó að stofna FH 

verslun, þar sem einn maður mun sjá um að stýra henni. Félagið sjálft leggur ekkert út, en 

fær þó hagnað.  
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Mætti þá flokka þetta sem tækifæri fyrir FH á markaðnum? 

Algjörlega! Það er agalegt að hafa ekki treyjur og trefla til þess að selja þegar það eru leikir, 

þá sérstaklega þegar erlend lið koma hingað til lands að keppa við FH. Í framtíðinni mun þessi 

búð þá líklega vera á netinu svo við lendum ekki aftur með óþarfa lager hérna. 

 

Hvaða styrkleika hefur félagið? 

FH hefur verið að spila í Evrópukeppnum og náð góðum árangri í íslensku deildinni 

undanfarin ár og er pottþétt það félag sem hefur skilað hvað mestu tekjum. Tekjuflæðið inn 

er rosalega mikið, en svona rekstur eins og hér, þar fer hagnaðurinn bara strax í að 

betrumbæta allt. Dæmi um það má nefna GPS senda sem við keyptum sem nota má til þess 

að mæla hlaup og púls til að fylgjast betur með leikmönnum. Því meiri tekjur sem koma inn, 

því meiri útgjöld verða á móti.  

 

Er hagnaðurinn sem fenginn er úr knattspyrnudeildinni einnig notaður í aðrar deildir eins 

og skylmingarnar? 

Nei, allar deildirnar fjórar eru með sér kennitölu, eða í raun eru þetta fimm deildir með 

aðalstjórninni og eru því allar með sér fjárhag. Þar undir eru svo aðrar deildir sem eru einnig 

reknar á sér kennitölu. Undir kanttspyrnudeildinni er barna- og unglingaráð með sér 

kennitölu og einnig kvennaráðið. Þessi fjárhagur er algjörlega óháður þó svo að deildirnar 

hjálpist að. 

 

Er veikleiki hjá félaginu að bjóða til dæmis ekki upp á körfubolta eða aðrar íþróttir? 

Við fáum næstum því á hverju ári beiðnir um að stofna einhverja deild, hvort sem það er 

körfuboltadeild, blakdeild eða annað. En málið er að um leið og þú tekur ákvörðun um að 

opna deild, þá þarf að útvega aðstöðu. Við höfum verið að glíma við skort á aðstöðu. Við 

höfum t.d. ekki séð hvar við ættum að koma körfuboltadeild fyrir. Við höfum frekar hugsað 

að sinna deildunum fjórum betur í stað þess að stækka félagið.  

  Fjárhagslegt umhverfi íþróttafélaga gæti því talist sem veikleiki þar sem það er mjög 

brothætt. FH er háð því að ná góðum árangri, halda sér í fremstu röð og ná að spila í 

Evrópukeppnum. Það leiðir því til þess að vera ógnun að standa sig ekki á þessu sviði þar sem 

umhverfið er svo háð þessu. Eins og gerðist fyrir hrun, þá hættu styrktraraðilarnir að styrkja 

og ekki koma greiðslur frá Hafnarfjarðarbæ til félagsins beint inn.  
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Aðrar ógnanir eru t.d. að félagið leigir mikið af íbúðum fyrir leikmenn. Húsnæðisskortur og 

hækkun á leiguverði truflar liðið mjög mikið. Félagið fær ekki lán eins og einstaklingar þegar 

það kemur að húsnæðismálum. Okkur stóð ekki til boða að yfirtaka lán. 

 

Telur þú samfélagsmiðlana vera gott dæmi um tækifæri fyrir íþróttafélög eins og FH? 

Já, við höfum verið mjög virkir á þeim. Þar má nefna podcöstin sem Tommi og Kári 

Doddasynir halda utan um. Við getum alltaf gert betur samt sem áður, en við erum tveir 

starfsmenn hérna og félagið var að velta 450 milljónum á síðasta ári, þetta er eins og 

þokkalegasta fyrirtæki. Við gerum svo mikið, og þess vegna er mikilvægt fyrir okkur að vera 

með menn eins og þá bræður til þess að hjálpa okkur. Við viljum vera virkir á 

samfélagsmiðlum en það er þessi skortur á tíma til þess að geta gert betur.  

 

Finnið þið fyrir mikilli samkeppni? 

Fótboltalega séð hefur þetta verið sömu samkeppnisaðilarnir síðustu árin ef við horfum á 

árangur liðanna. Sem eru þá KR, Stjarnan og auðvitað Valur sem er að rísa upp núna. En svo 

erum við líka með samkeppnisaðila óbeint í Haukum vegna þess að við erum að fara í sömu 

fyrirtæki og þeir til þess að biðja um styrki og auðvitað er Ísland líka svo lítið land að þegar 

við erum að tala við fyrirtæki að þá lendum við reglulega á fólki sem styður annað lið og lokar 

því á mögulegt samstarf. Það minnkar möguleikana okkar. Fólk gerir hlutina svo 

tilfinningalegt. Íslendingar eru skammt komnir í markaðslegri hugsun, líkt og að nýta sér það 

að FH sé komið langt í Evrópukeppninni. 

  Svo er einnig samkeppni við aðra afþreyingu. Við sjáum það í mætingu á völlinn 

undanfarin ár. Netflix og Playstation eru dæmi um samkeppnisaðila, vegna þess að það er úr 

svo miklu að velja í dag. Enski boltinn, Masters, körfuboltinn, þetta er allt komið í sjónvarpið 

og þess vegna getur fólk bara verið heima hjá sér í stað þess að mæta á t.d. leiki.  

 

Er meiri áhugi á íþróttum þegar að landsliðunum okkar gengur vel á stórmótum? 

Já, það má segja að áhuginn á starfinu öllu sé mikill. Það hefur alltaf verið stöðug 4-5% 

aukning af iðkendum í FH og getur velgengni FH einmitt verið ástæðan fyrir því. Hins vegar 

fáum við miklu meiri fyrirspurn erlendis frá og fleiri eru meðvitaðir um Ísland ú taf 

landsliðinu.  

  Hagsveiflan hefur heldur ekki verið að skila sér til íþróttafélaganna hér á landi. Það 
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þykir mjög töff að styrkja klúbbinn þinn erlendis. Leikmenn eru fengnir meira í það að kynna 

bíla, opna matvörubúðina í bænum og hjálpa fólki að setja í pokana fyrsta daginn. Félög á 

Íslandi eru mjög léleg að nýta sér þessar fyrirmyndir sem þeir hafa. 

 

Má segja að þetta séu möguleikar fyrir íþróttafélög hérlendis? 

Ég (Birgir) er í námi í club management og þar eru fyrirlestrar erlendis. Mikið er talað um 

þetta þar. Framkvæmdastjóri F.C. Kaupmannahafnar talar mikið um það hvaða viðburði þeir 

eru með til þess að sækja sér sponsora og hvað þeir gera síðan með þessum styrktaraðilum. 

Svo þegar við tölum við okkar, þá er þessi feimni að hinn og þessi halda með öðru liði. FH 

þarf því að tengja sig við hvað þeir eru að gera betur en aðrir, t.d. að vera eina liðið með LED 

skjá á vellinum ásamt velgengninni erlendis. FH hefur reynt þetta, en það eru bara mjög 

algengt að það sé hræðsla hjá fyrirtækjum að tengja sig sterkt og mikið við íþróttafélög.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


