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Útdráttur 
Viðfangsefni þessarar ritgerðar var að kanna hvaða leiðir væru vænlegastar til árangurs til 

að fjölga áhorfendum á kappleikjum í handbolta og körfubolta. Framkvæmd var tvíþætt 

rannsókn, fyrst eigindleg í formi viðtala þar sem rætt var við fjóra aðila sem allir koma að 

því að skipuleggja leiki, tveir komu úr heimi handboltans og tveir úr heimi körfuboltans. 

Seinni hluti rannsóknar var megindleg í formi spurningakönnunar sem lögð var fyrir 

almenning og viðhorf til íþróttaleikjanna kannað. 

Helstu niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að íþróttafélögin eru knúin áfram af 

sjálfboðaliðum sem leiðir af sér að erfiðara er að halda stöðugleika í starfi þeirra. Þeir sem 

mæta á leikina eru í langflestum tilfellum annað hvort fyrrum iðkandi íþróttarinnar eða á 

barn sem æfir eða hefur æft íþróttina. Þá er mun líklegra að þessi hópur mæti á leikina þegar 

leikurinn sem um ræðir er mikilvægur og að félaginu sem þeir styðja gangi vel, en 

mikilvægt er að góð stemning sé á leikjum.  

Það sem íþróttafélög þurfa að gera er að gera meiri viðburð úr íþróttaleikjunum, hætta að 

einblína á leikinn sjálfan í markaðsskilaboðum sínum og gera meira úr umgjörð í kringum 

leikina. Þá þyrftu félögin að vita meira um sinn viðskiptavinahóp en innleiðing CRM 

hugmyndafræðinnar myndi vera mikið framfaraskref. Það þyrfti að halda mikið betur utan 

um þá sem eru með ársmiða hjá félögunum og grípa strax inn í ef aðilar mæta ekki í nokkra 

leiki í röð, t.d. bara með áminningarskilaboðum. Þá gefst stjórnendum félaga mikið frekar 

kostur á að aðlaga þjónustuna og markaðsskilaboðin að ákveðnum hópum með það að 

markmiði að ná til fleiri hópa með hjálp hugmyndafræðinnar.  

 

 



	

	 IV	

Formáli 
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1. Inngangur 
Ólíkt því sem þekkist í öðrum löndum þá eru íþróttafélög á Íslandi rekin sem félög sem starfa 

ekki í hagnaðarskyni en þurfa samt sem áður að afla tekna til þess að sinna skyldum sínum. 

Íþróttafélög á Íslandi eru því í grunninn rekin sem félagasamtök og því ekki rekin með 

hagnaðarsjónarmiði.  Þetta þýðir að fjármagn kemur að mestu leiti inn í formi styrkja. Starfsemi 

félaganna er knúin áfram af sjálfboðaliðum sem geta verið af skornum skammti og þá er það 

ekki allra að vinna kauplaust fyrir íþróttafélög. Þetta er jú fólk sem er með annað starf sem sitt 

aðalstarf og félögin þurfa að treysta á að þetta fólk sé tilbúið að taka tíma af frítíma sínum til 

þess að sinna félögunum (Kolbeinn Tumi Daðason, 2012).  

Íþróttafélög starfa samt í raun á samkeppnismarkaði og eru hluti af skemmtanaiðnaðinum. Fyrir 

hand- og körfuboltafélög á Höfuðborgarsvæðinu getur verið töluvert erfitt að fá fólk til þess að 

mæta á völlinn þar sem tími áhorfenda er af skornum skammti og mikil afþreying í boði á sama 

tíma. Sem dæmi má nefna að á Höfuðborgarsvæðinu eru rekin nokkur kvikmyndahús, leikhús, 

keiluhöll, það eru tónleikar og alls kyns áþreifanleg afþreying (Reykvíkingur, án dags.). Í 

ofanálag er sjónvarpsmarkaðurinn stöðugt að stækka og hefur aldrei verið eins stór og nú og 

margvíslegt efni í boði (Alexander Freyr Einarsson, 2017). 

Höfundur þessarar rannsóknar hefur fylgst með íþróttum frá unga aldri og sótt á hverju ári mikið 

af kappleikjum í handbolta og körfubolta. Þá er rannsakandi að sækja leikina vegna áhuga á 

íþróttum og hefur fundist áhorfendum hafa farið fækkandi undanfarin ár, sem þó er eingöngu 

byggt á tilfinningu. Það er þó svo að Körfuknattleikssamband Íslands heldur ekki utan um 

áhorfendatölur á leikjum og félögin gera það ekki heldur. Handknattleikssamband Ísland heldur 

utan um áhorfendatölur og hefur áhorfendafjöldinn staðið í stað árin 2014-2017, með 

meðalfjölda áhorfenda um 500 á hvern leik (Handknattleikssamband Íslands, án dags.). Á sama 

tíma hefur iðkendum í hand- og körfubolta fjölgað um rúmlega 5% en iðkendafjöldi hefur farið 

stöðugt vaxandi síðustu ár en síðustu 10 ár hefur iðkendum í handbolta fjölgað um rúm 30% og 

í körfubolta um tæp 18% (ÍSÍ, án dags.). Það virðist því vera sameiginlegt hjá íþróttunum 

tveimur að ná ekki að skila fjölgun iðkenda yfir í fjölgun áhorfenda. 

Handbolti og körfubolti virðast ekki vera einu íþróttirnar sem eru að kljást við þetta vandamál 

en áhorfendum á fótboltaleikjum hefur farið fækkandi undanfarin ár. Síðastliðið sumar, sumarið 

2017, var það versta í aðsókn á leikina frá árinu 1998. Árið 2015 mættu að meðaltali 1.107 á 

leik í efstu deild karla en árið 2017 hafði áhorfendum fækkað niður í 838 – munurinn rúm 24% 

(Hörður Snævar Jónsson, 2017).  
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Þegar þessum gögnum hafði verið velt upp var nokkuð skýrt hvert rannsóknarefnið væri: 

Hvernig er hægt að fjölga áhorfendum á leikjum í íþróttum? Við afmörkun á efninu var horft 

til þess að nær ógerlegt væri að taka fyrir allar íþróttir og varla hægt að takmarka efnið við 

boltaíþróttir. Úr varð að teknar yrðu bara fyrir handbolti og körfubolti en þær íþróttir eru líkar 

að mjög mörgu leiti, þær eru báðar spilaðar innanhúss yfir vetrarmánuðina og leiktími er mjög 

svipaður. Fótbolti þótti ekki henta inn í þessa rannsókn þar sem bæði er hann spilaður á öðrum 

árstíma, utan dyra og fleiri breytur sem gera þá íþrótt ólíka hinum tveimur. 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvaða leiðir markaðsfræðinnar eru vænlegastar til 

árangurs til þess að fjölga áhorfendum á kappleikjum í handbolta og körfubolta. Leitast verður 

við að svara rannsóknarspurningunni: 

Hvaða	leiðir	í	markaðssetningu	eru	vænlegastar	til	árangurs	fyrir	
íþróttafélög	til	þess	að	fjölga	áhorfendum	á	kappleikjum	í	hand-	og	
körfubolta?	
	

Í þessari skýrslu koma orðin ,,íþróttafélag”,  ,,handboltafélag” og ,,körfuboltafélag” nokkuð oft 

fyrir. Í skilgreiningu höfundar eru íþrótta-, hand- og körfuboltafélag félag sem sendir lið til 

keppni í efstu deild í hand- eða körfubolta og er staðsett á Höfuðborgarsvæðinu. 

1.1. Gagnaöflun og rannsóknaraðferðir 
Rannsókn þessi er unnin eftir 6 skrefa rannsóknarlíkani Philip Kotler en það líkan hjálpar til 

við að halda utan um umfang verkefnisins. Í byrjun er rannsóknarefnið valið og vandamálið 

skilgreint og svo í framhaldi sniðin rannsóknaráætlun sem hentar efninu. Þegar efnið hefur verið 

vel afmarkað og rannsóknaráætlun er klár getur gagnaöflun hafist. Í þessari skýrslu var stuðst 

við heimildir fræðimanna, fræði- og kennslubækur skoðaðar, bæði íslenskar og erlendar. Þá var 

bæði gerð eigin- og megindleg rannsókn sem skilaði ómetanlegum gögnum inn í þessa skýrslu. 

Þegar upplýsingarnar liggja fyrir er hægt að byrja að meta þær og vinna með þau gögn sem fyrir 

liggja og fara að nálgast niðurstöður í málinu en í lokin eru þær kynntar (Kotler & Keller, 2011). 

1.2. Uppbygging ritgerðar 
Uppbygging skýrslunnar er þannig háttað að kafli tvö og þrjú eru eins konar útskýringakaflar 

þar sem lykilhugtök og atriði sem koma fram í skýrslunni eru gerð skil. Það sem fellur inn í 

þessa kafla eru útskýringar á markaðsfræðihugtökum, íþróttunum sem um ræðir og þau líkön 

sem notuð verða. Í kafla fjögur er farið í aðferðafræði rannsóknarinnar og þar útskýrt hvernig 

rannsóknin er sett upp og hvernig unnið er úr gögnunum. Kafli fimm fer yfir fyrri hluta 
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rannsóknarinnar sem er eigindlegur hluti hennar, þar er að finna frekari upplýsingar um 

þátttakendur rannsóknar, niðurstöður og umræður. Í kafla sex er farið í megindlega hluta 

rannsóknarinnar, þátttakendum lýst, niðurstöður hennar og umræður eftir þá rannsókn. Í kafla 

sjö er svo heildstætt farið yfir niðurstöður rannsóknanna, hvaða ályktanir eru og hver skilaboð 

til stjórnenda íþróttafélaga er eftir þær rannsóknir sem gerðar voru í þessari skýrslu. Þá verður 

einnig farið yfir takmarkanir rannsóknarinnar sem og tillaga gerð að frekari rannsóknum. 
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2. Markaðssetning 
Það er algengur misskilningur að markaðssetning sé bara auglýsingar og framleiðsla á þeim. 

Markaðssetning er í raun allt markaðsstarf sem við vinnum að hendi með það fyrir augum að 

auka virði í augum neytenda. Við sjáum markaðsskilaboð alls staðar í kringum okkur en þau 

geta verið bara einn angi af markaðssetningu fyrirtækja. Í víðri skilgreiningu er markaðssetning 

í raun ferli sem fyrirtæki nota til þess að skapa virði fyrir neytendur og byggja upp 

viðskiptasambönd og fá þannig umbun neytandans í staðinn. Við viljum þannig ná til 

,,markaðarins” en skilgreining á því orði er í raun þeir kaupendur, bæði núverandi og verðandi, 

sem hafa áhuga, aðgang og tekjur til að kaupa tiltekna vöru (Kotler & Armstrong, 2010).   

2.1. Miðuð markaðssetning 
Miðuð markaðssetning gengur út á, líkt og nafnið gefur til kynna, að miða markaðsskilaboðum 

að ákveðnum hópi einstaklinga. Það er nær ógerningur að vera með eina vöru og ætlast til þess 

að hún henti öllum. Fólk hefur mismunandi þarfir, langanir og væntingar sem erfitt er að 

uppfylla með einni og sömu vörunni og/eða þjónustu. 

Það má segja að miðuð markaðssetning lýsi ferli sem fara þarf í gegnum til þess að koma vöru 

og eða þjónustu á framfæri. Hafa þarf í huga ákveðna þætti sem snúa að því að greina hversu 

vænlegur markaðurinn er og hvaða hópar henta best til þess að herja á með tilliti til arðbærni 

(Kotler & Armstrong, 2010). 

Miðuð markaðssetning er því í raun þríþætt ferli þar sem byrjað er í markaðshlutun (e. 

segmentation) með markaðshlutun er leitast við að greina þá aðila á markaðnum sem hafa 

svipaðar þarfir, væntingar og langanir, og hægt er að nálgast á sama hátt. Því næst er það 

markaðsmiðun (e. targeting) Hér er hópurinn valinn eftir fyrir fram skilgreindum breytum sem 

horfa þarf til svo að sá árangur náist sem lagt var upp með í byrjun (Kotler & Keller, 2011). Að 

lokum er það	staðfærsla (e. positioning) en þar er unnið að því að skapa þá ímynd sem fyrirtæki 

vilja að vara þeirra eða þjónusta sé í huga neytandans. Það er unnið meðal annars að 

aðgreiningu, og þarf að taka til greina þær aðferðir sem markaðsfræðin býður upp á til þess að 

ná þessum markmiðum (Lilien & Rangaswamy, 2003). 

2.1.1. Markaðshlutun 
Til þess að ná árangri á samkeppnismarkaði er markaðshlutun lykilatriði til árangurs og 

varanlegra tengsla við markhópa ásamt því að vinna að faglegu markaðsstarfi. Hér er 

markaðnum skipt niður í smærri hópa og leitað eftir svipuðum einkennum hvers og eins. Leitað 
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er eftir þáttum eins og hegðun, þörfum, löngunum og viðhorfi svo eitthvað sé nefnt. Þetta er 

gert til þess að nálgast hvern hóp á þann hátt að skilaboðin geti fallið hvað best að honum. Það 

hefur ekki talist árangursrík leið að tala við allan markaðinn í einu á sama hátt og með sömu 

skilaboðunum. Með þessum aðgerðum er markmiðið að hafa áhrif á kauphegðun hópsins. 

Algengar breytur sem notast er við til þess að hluta niður markaðinn eru lýðfræðilegar breytur, 

eins og aldur, kyn, kynþættir, menntun og tekjur fólks svo dæmis séu tekin. Þeir aðilar á 

markaðnum sem eiga þessa þætti sameiginlega hafa oftar en ekki sömu þarfir og væntingar. 

Einnig er hægt að notast við persónulegri breytur eins og lífstíl, viðhorf, og hegðun eða 

landfræðilegar breytur eins og búseta, land, borg, hverfi og þess háttar (Kotler & Keller, 2011). 

2.1.2. Markaðsmiðun 
Næsta skref eftir að búið er að greina markaðinn og skipta honum niður í ákveðna hópa er 

komið að því að velja hvaða hópur þykir mest aðlaðandi fyrir fyrirtækið til þess að sækja á. Það 

er tvennt sem þarf að horfa til þegar tekin er afstaða. Að fyrstu þarf hópurinn að vera arðbær, 

horfa þarf til stærðar hans, vaxtarmöguleika og áhættu. Á hinn bóginn þarf hann að vera líklegur 

til þess að kaupa vöru fyrirtækisins og er því mikilvægt að áherslur og auðlindir þess passi við 

væntingar og þarfir hópsins (Hooley, Piercy, & Nicoulaud, 2012). Gott er að hafa í huga þegar 

markaðshlutar eru valdir að velja stærð hans í samræmi við stærð fyrirtækisins. Ástæðan er sú 

að litlar einingar eiga oft á tíðum erfitt með að sinna stórum hópum vegna þess hversu lítið 

bolmagn þær hafa er varða mannauð og fjárhagsstöðu. Með því að miða markaðsskilaboðum 

að ákveðnum hópum er minni hætta á að verið sé að eyða púðri og peningum í að beina þeim 

að hópum sem ekki hafa áhuga á vörunni og er hreinlega ólíklegir kaupendur (Kotler & 

Armstrong, 2010). 

2.1.3. Staðfærsla 
Þriðja og síðasta skrefið í ferlinu er staðfærsla en þá er ákveðið hvar fyrirtæki vilja að vara þess 

eða vörumerki sé staðsett í huga neytenda og hvaða ímynd neytandinn hefur gagnvart vörunni 

eða vörumerkinu. Markmiðið er að komast á þann stað í huga neytenda sem er vænlegur til 

árangurs. Ef að staðfærsla vörumerkis eða vöru er góð eru auknar líkur á velgengni og að 

neytandinn geri greinamun á milli vöru og vörumerkis og svo samkeppnisaðila þess. Hér eru 

einnig nokkur skref sem hægt er að styðjast við. Það er mikilvægt að þekkja samkeppnisaðilana 

vel og hvar þeir eru staddir á markaðnum. Komast þarf að því hvað vörumerkið á sameiginlegt 

með samkeppnisaðilanum og einnig hvað það er sem aðgreinir vöruna eða vörumerkið frá þeim. 

Sem dæmi má spyrja hvers vegna neytendur ættu að kaupa þína vöru umfram aðrar sem eru í 
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boði? Hér þarf að draga fram það virði neytandans sem hann fær fyrir að kaupa vöru 

viðkomandi fyrirtækis og koma þarf á framfæri hvernig sú vara mætir þörfum hans. Til að 

hjálpa við að draga fram þessa þætti og koma þeim áfram til markhópsins er gott að líta til 

söluráðanna fjögurra (Lilien & Rangaswamy, 2003). 

2.2. Söluráðarnir 
Söluráðarnir (e. Marketing mix) eru í rauninni þeir þættir sem fyrirtæki kunna að hafa áhrif á 

er varðar eftirspurn eftir vöru þeirra eða þjónustu. Samval söluráða er eitt af mikilvægustu 

aðgerðum nútíma markaðsfræði. Mikilvægt er að blanda söluráðunum saman í því jafnvægi 

sem forráðamenn fyrirtækja telja að vaki þau viðbrögð sem ætlast er til á þeim markaði sem 

starfað er á (Kotler & Armstrong, 2010). Það var árið 1984 sem maður að nafni Borden setti 

fram kenningu um söluráða fyrirtækja en í hans skilgreiningu voru söluráðarnir 12 og mætti 

segja að það hafi verið óþarflega ítarlegt (Borden, 1984). Það var svo árið 2002 sem Jerome 

McCarthy endurskilgreindi söluráðanna, sameinaði flokka og fækkaði þeim niður í fjóra og eru 

það þeir söluráðar sem við þekkjum í dag. Söluráðarnir eru þekktir sem hin fjögur P 

markaðsfræðinnar eða hin fjögur V í íslensku, vara (e. Product), verð (e. Price), vegsauki (e. 

Promotion) og vettvangur (e. Place) (McCarthy & Perreault, 2002). 

2.2.1. Vara 
Varan (e. product) sem sett er fram getur bæði verið áþreifanleg sem og óáþreifanleg. Hún er í 

raun það sem þarf til þess að mæta þörfum og óskum neytenda á þeim markaði sem starfað er 

á. Varan þarf að uppfylla þarfir neytenda á þeim tíma sem hún er keypt og einnig að fylgja 

neysluminstri neytandans til þess að geta mætt þörfum hans í framtíð. Inn í þennan söluráð 

fellur einnig vörumerkið sem unnið er með, vörustefnan, samkeppnisþættir vörunnar og fleira 

(Kotler & Armstrong, 2010). 

2.2.2. Verð 
Verð (e. price) er sú upphæð sem neytandi þarf að láta af hendi til þess að komast yfir vöruna. 

Verðlagning er eitt mikilvægasta verk markaðsstarfsins, það er jafnan sá eini söluráður sem 

skapar áþreifanlegar tekjur á meðan hinir söluráðarnir þrír skapa kostnað. Það er því mikilvægt 

að vel sé staðið að verðlagningu og hún styðji þar með hina söluráðanna. Þegar vara er verðlögð 

er jafnan tekið mið af þremur þáttum – viðskiptavininum, samkeppninni og kostnaðinum 

(Kotler & Armstrong, 2010).  
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2.2.3. Vettvangur 
Vettvangur (e. place) er það kallað hvernig dreifileið vörunnar er á leið sinni til endanlegs 

neytanda, þ.e. hvernig varan kemst í neyslu. Fyrirtæki hafa val um hvort vörunni sé dreift beint 

til neytenda eða hvort varan fari í gegn um millilið, eins og til dæmis netsíður þriðja aðila eða 

verslanir. Við val á dreifileið þarf að hafa í huga hvaða dreifileiðir eru í boði, hversu mikla 

stjórn viltu hafa á vörunni, hvernig samkeppnin sé og hver kostnaðurinn við að dreifa henni sé 

(Kotler & Armstrong, 2010).  

2.2.4. Vegsauki 
Vegsauki (e. promotion) er það kallað hvernig kynningarstarf vörunnar fer fram. Það hefur lítið 

að segja að standa sig vel í ofan nefndum þremur söluráðum ef enginn veit af vörunni. Eðlilega 

þarf því að standa vel að þessum söluráð, það þarf að vita hvaða markhóp er stefnt á, hver 

skilaboðin eiga að vera, hvað kynningarstarfið má kosta og síðast en ekki síst hvaða miðla skal 

nota til þess að ná til neytenda. Það síðastnefnda er fjallað betur um í kaflanum um 

kynningarblönduna (Kotler & Armstrong, 2010). 

2.3. Kynningarblandan 
Til þess að koma vöru eða þjónustu á framfæri nota fyrirtæki hina svo kölluðu kynningarblöndu 

(e. promotional mix). Kynningablandan er einnig notuð til að ná viðskiptasambandi við 

neytendur hvort sem um er að ræða núverandi viðskiptavini eða væntanlega. Kynningarblandan 

samanstendur í grunninn af fimm flokkum sem leitast er við að blanda saman á sem 

árangursríkasta hátt. Þessir þættir eru: 

1. Auglýsingar, allt borgað söluhvetjandi efni sem birtist í hinum ýmsu miðlum. 
2. Söluhvatar, oftast tímabundnar aðgerðir með það fyrir augum að auka eftirspurn eftir 
vörunni. 
3. Almannatengsl, þar sem leitast er við að byggja upp jákvætt umtal um fyrirtækið út á við. 
4. Persónuleg sala, þar sem sölumanneskja á vegum fyrirtækisins heldur kynningu á vörum 
fyrirtækis með það fyrir augum að selja. 
5. Bein markaðssetning, þar sem nálgast er fyrir fram ákveðinn markhóp beint með til 
dæmis markpóst, símsölu eða þess háttar aðferðum (Kotler & Armstrong, Principles of 
Marketing, 2010). 
	

2.3.1. Samfélagsmiðlar 
Samfélagsmiðlar (e. social media) eru að verða sífellt meiri hluti af daglegu lífi fólks þó þeir 

séu ekki beint nýir af nálinni. Það er þó nokkuð óljóst hvenær þeir komu fyrst fram en það er 

þó bara vegna skilgreiningaratriðis, hvað fellur undir heiti samfélagsmiðla og hvað ekki  
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(Kaplan & Haenlein, 2010). Samfélagsmiðlar hafa verið í þróun í þónokkurn tíma en eitt af 

fyrstu samskiptakerfunum var tekið í notkun árið 1979, nefndist það Usenet og var eina virkni 

þess kerfis að gera sent skilaboð á milli tveggja aðila með hjálp tölvu (Webdesigner, 2016). Vel 

er hægt að færa rök fyrir því að þar hafi verið á ferðinni fyrsti samfélagsmiðillinn. Það var svo 

um 20 árum síðar sem miðillinn ,,Open Diary” fór í loftið. Þar gat fólk skrifað í svokallaða 

dagbók á netinu sem seinna var kallað blogg en sá miðill er öllu líkari því sem við þekkjum í 

dag (Abelson, 2015). Samfélagsmiðlar eru orðnir nokkuð áberandi í dag og er aðgengi að þeim 

mjög gott. Þá er hægt að nálgast í gegnum snjalltæki, internet og meira að segja sjónvörp. Þeir 

skapa gagnvirkt umhverfi þar sem heil samfélög og einstaklingar geta átt samskipti sín á milli 

á tiltölulega þægilegan og fljótlegan máta (Kietzmann, Hermkens, McCarthy, & Silvestre, 

2011). 

Með töluverðri einföldun er hægt að segja að samfélagsmiðlar séu samblanda af öllum fimm 

þáttum kynningarblöndunnar. Á flestum samfélagsmiðlum er hægt að kaupa auglýsingar, það 

er hægt að koma á framfæri söluhvötum líkt og afsláttarmiðum til neytenda og láta vita af 

tilboðum. Þá er hægt að nota til þess að byggja upp jákvætt umtal og hafa bein samskipti við 

viðskiptavini og svara fyrirspurnum þeirra sem hægt er að flokka undir persónulega sölu. Á 

samfélagsmiðlum er einnig að finna fjöldann allan af tólum til að búta niður hópa og beina 

markaðsskilaboðum að (Mangold & Faulds, 2009). 

Fyrirtæki eru farin að nota samfélagsmiðla sífellt meira og meira í markaðsstarfi sínu, þetta 

þykir góð leið þar sem markaðssetning í gegnum slíka miðla er ódýr leið og mun mælanlegri. 

Ávinningurinn af því að nota samfélagsmiðla er meðal annars sá að fyrirtæki finna og byggja 

upp ný viðskiptasambönd, skora hærra í leitarvélum og auka sýnileika hjá almenningi. 

Fyrirtækin eru þannig komin töluvert nær neytendum en áður (Neti, 2011). Það eru því hægt að 

komast í snertingu við nokkuð marga í gegnum miðlana en samkvæmt Gallup (2017) er hlutfall 

notenda á samfélagsmiðlum hátt. Til að mynda eru 92% Íslendinga á Facebook, 62% nota 

Snapchat og um 44% nota Instagram.  

2.3.2. CRM 
Stjórnun viðskiptatengsla eða CRM (e. Customer relationship management) er fremur nýtt 

hugtak í fræðiheiminum enda hefur hugtakið ekki verið skilgreint vel. Það var árið 1983 sem 

Theodore Levitt setti fram hugtakið samskiptamarkaðssetning (e. Relationship Marketing) en 

sú framsetning er sú fyrsta sem snýst um kerfisbundna aðferð fyrir þróun viðskiptasambanda 

(Gebert, Geib, Kolbe, & Brenner). Má segja að CRM verði til úr nokkrum hugtökum, beinni 
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markaðssetningu, þjónustugæðum og áður nefndri samskiptamarkaðssetningu. Með CRM 

hugmyndafræðinni er haldið utan um viðskiptasambönd fyrirtækja með það fyrir augum að 

skapa arðbæran viðskiptavinahóp, bæði núverandi sem og nýjum viðskiptavini (Hogan, Lemon, 

& Rust, 2002). 

2.3.2.1. Innleiðing á CRM – IDIC líkanið 

Við innleiðingu á CRM hafa verið settar fram margar leiðir en Peppers og Rogers (2011) vildu 

meina að best væri að halda þessu einföldu. Þeir settu því fram líkan sem auðvelt er að fylgja, 

svokallað IDIC líkan. Líkan þeirra er sett upp sem fjögur stig sem fylgt er í gegn. Fyrsta skref 

er að bera kennsl á viðskiptavininn (e. identify) og er hann greindur, hver einkenni hans er og 

þarfir. Í öðru stigi líkansins er verið að gera greinamun (e. differantiate) á viðskiptavinahópnum. 

Í þessu skrefi er eiginlega verið að draga viðskiptavini í dilka eftir því hvaða virði þeir geta 

boðið fyrirtækinu og líka hvaða þarfir þeir hafa gagnvart fyrirtækinu. Þegar að þriðja stigi 

líkansins er komið þarf að byrja að eiga samskipti við viðskiptavini (e. interact), hér þarf að 

hafa í huga hvernig samskipti er best að eiga við viðskiptavini, byggt á hvaða flokk þú settir þá 

í á stigi tvö. Hafa þarf samskipti við viðskiptavini eftir því hvert virði þeirra er og hverjar þarfir 

þeirra eru. Í fjórða og síðasta stiginu er svo verið að aðlaga (e. customize) vöruna eða þjónustuna 

sem fyrirtækið er að veita að mismunandi viðskiptavinahópum, aftur, byggt á virði þeirra og 

þörfum (Peppers & Rogers, 2011). 

2.4. SVÓT 
Svót greining er eins konar stöðugreiningartól sem notað er til þess að greina innri og ytri þætti 

skipulagsheilda. Nafnið er skammstöfun úr fyrsta staf hvers þáttar fyrir sig, styrkleika, 

veikleika, ógnana og tækifæra. Þegar rýnt er inn á við er horft á styrkleika og veikleika og 

tilheyrir það því til innri greiningar, þegar rýnt er út á við er horft á ógnanir og tækifæri sem 

heildirnar standa frammi fyrir. Þegar rýnt er eftir styrkleikum skipulagsheilda er leitast við að 

finna þá jákvæðu hluti sem fyrirtæki eru góð í og teljast geta til samkeppnisforskots, geta 

hjálpað fyrirtækinu að þjóna viðskiptavinum sínum og yfirstíga þær hindranir sem kunna að 

verða í vegi þess. Þegar rýnt er eftir veikleikum fyrirtækis er leitast við að finna þá neikvæðu 

þætti sem geta takmarkað getu fyrirtækisins til að þjóna viðskiptavinum sínum. Ógnanir geta 

verið þeir ytri þættir sem fyrirtæki stafa ógn af, bæði núverandi sem og eitthvað sem getur 

komið upp á í náinni framtíð. Tækifæri eru allir þeir ytri þættir sem fyrirtæki geta nýtt sér til 

vaxtar (Kotler & Armstrong, 2010). 
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2.5. Íþróttamarkaðssetning 
Íþróttir eru í raun hluti af skemmtanaiðnaðinum þar sem þær veita fjöldanum öllum af fólki 

afþreyingu hvort sem um er að ræða þátttakendur í leiknum eða áhorfendur (Ratten & Ratten, 

2011). Ólíkt öðrum greinum í skemmtanaiðnaði skera íþróttir sig úr þar sem þær eru 

ófyrirsjáanlegar og þannig ekki hægt að vita fyrir fram hver vinnur kappleik hverju sinni 

(Witkemper, Lim, & Waldburger, 2012). Þessi óvissa gerir íþróttir sannarlega sérstakar þar sem 

upplifun áhorfenda í hverjum leik fer eftir úrslitum leiksins (Hardin, Ruihley, & Veraldo, 2013). 

Íþróttamarkaðssetning er notuð í þeim tilgangi að auka almenningshylli, vörumerkjavinsældir 

og áhuga á íþróttinni sjálfri (Wang, 2015). Skipta má íþróttamarkaðssetningu í tvo hluta, 

annarsvegar markaðssetningu í íþróttum og hins vegar markaðssetningu með íþróttum (Thorne, 

Linda, & Jones, 2001). 

2.5.1. Markaðssetning í íþróttum 
Markaðssetning í íþróttum er í raun aðferð þar sem verið er að markaðssetja íþróttavörur og 

þjónustu tengda íþróttum eins og til dæmis viðburði. Söluráðarnir(e. marketing mix) eru hér 

notaðir til þess að ná til áhorfenda og líklegra neytenda (Thorne, Linda, & Jones, 2001).  

2.5.2. Markaðssetning með íþróttum 
Markaðssetning með íþróttum er þegar fyrirtæki nota íþróttir sem eins konar miðil til að koma 

vöru sinni eða þjónustu á framfæri. Íþróttir verða þannig eins konar miðill til þess að auka 

jákvæð tengsl við vörumerkið (Thorne, Linda, & Jones, 2001). 
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3. Íþróttafélög 
Samkvæmt Æskulýðslögum nr. 70/2007 er íþróttafélag skilgreint sem íþróttastarf sem er 

skipulagt, reglumiðað og bæði börn og ungmenni koma saman í frítíma sínum til þess að vinna 

að markmiðum og áhugamálum. Í skipulögðu starfi sem þessu þarf að hafa í huga forvarnar-, 

uppeldisleg- og menntunarleg gildi sem miða að því að auka lýðræðisvitund þátttakenda. Þetta 

rímar ágætlega við það sem kemur fram í Íþróttalögum nr. 64/1998 en þar eru íþróttir 

skilgreindar sem sú líkamlega þjálfun einstaklinga sem, með heilbrigðu líferni, stefnir að því 

að auka andlegt sem og líkamlegt atgervi. Samkvæmt Ríkisskattstjóra (án dags.) flokkast 

íþróttafélög sem almenn félagasamtök. Almenn félagasamtök sem ekki eru rekin í 

hagnaðarskyni en þurfa samt sem áður að afla tekna til þess að geta sinnt lögbundnum skyldum 

sínum. Það mætti því slá þessum skilgreiningum saman og skilgreina íþróttafélag sem félag 

aðgengilegt bæði börnum og fullorðnum þar sem stundað er íþróttaiðkun með skipulögðum 

hætti en þó í ófjárhagslegum tilgangi. Íþróttafélög á Íslandi eru knúin áfram á sjálfboðaliðastarfi 

og er það starf ein grunnforsenda fyrir því að hægt sé að halda úti íþróttafélagi. Þá er rekstur 

þeirra að miklu leyti fjármagnaður með styrkjum bæði frá sveitarfélögum og fyrirtækjum, 

svokölluðum styrktaraðilum (ÍTR, 2012). 

3.1. Handbolti 
Handbolti er frekar ung íþrótt ef miðað er við aðrar íþróttagreinar sem keppt er í á 

Ólympíuleikum en fyrst var keppt í handbolta í núverandi mynd á Ólympíuleikum árið 1972. 

Íþróttin kemur fyrst til Íslands á þriðja áratug síðustu aldar en þá tíðkaðist að leika hana úti, 11 

í hvoru liði. Með árunum þróaðist íþróttin og var fyrsta Íslandsmótið í handbolta haldið árið 

1940, þá í svo til núverandi mynd, innandyra og sjö í hvoru liði. Íþróttin þótti henta okkur 

Íslendingum afar vel sökum fámennis, en í handbolta þurfti bara sjö menn í lið á meðan 

fótboltinn krafðist 11 manna (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). 

3.2. Körfubolti 
Eins og með handboltann þá er körfubolti fremur ung íþrótt, hún var fundin upp árið 1891 af 

Bandaríkjamanninum James Naismith. Körfubolti var í raun fundinn upp til þess að halda 

hafnarbolta- og amerísks fótboltaiðkendum í formi yfir vetrarmánuðina. Þannig vantaði leik án 

snertinga til þess að menn myndu ekki meiðast. Það var því haft til hliðsjónar þegar reglur voru 

samdar. Körfubolti var fyrst leikinn á Ólympíuleikum árið 1936 og er því þónokkuð á undan 

handboltanum. Fyrsti opinberi körfuboltaleikurinn sem leikinn var á Íslandi var árið 1951 og 
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fyrsta Íslandsmótið árið 1952. Aðstæður til þessarar iðkunar voru þó mjög lélegar sem tafði 

heldur framgang íþróttarinnar (Svali H. Björgvinsson og Torfi Magnússon, 1994). 
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4. Aðferðafræði 
Í þessum kafla verða gerð skil á þeim aðferðum sem beitt er við rannsóknina og hvernig hún er 

framkvæmd. Tilgangur þessarar rannsóknar var að komast að því hvaða leiðir innan 

markaðsfræðinnar væru vænlegastar til árangurs til að fjölga áhorfendum á keppnisleikjum í 

hand- og körfubolta. Horft verður á málið frá sjónarhóli þeirra sem standa að þessum viðburðum 

sem og áhorfenda. 

4.1. Framkvæmd rannsóknar 
Við gagnasöfnun beitti rannsakandi svokallaðri blandaðri aðferð(e. mixed method) en með því 

að nýta fleiri en eina rannsóknaraðferð dregur rannsakandi úr líkum á að mistök við framkvæmd 

einnar aðferðar hafi áhrif á niðurstöðu. Þá má gera ráð fyrir að með beitingu blandaðri 

rannsóknaraðferð leiði af sér betri skilning á rannsóknarefninu (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna 

Ólafsdóttir, 2013). Rannsóknin er tvíþætt, eigindleg í formi hálfopinna viðtala þar sem 

sérfræðingar innan íþróttanna voru spurðir spurninga úr fyrir fram sömdum spurningaramma. Í 

eigindlega hluta rannsóknarinnar er þar með verið að spyrja þá sem skipuleggja viðburðina og 

hafa yfirsýn yfir núverandi stöðu. Í framhaldi var svo gerð megindleg rannsókn þar sem 

spurningakönnun var lögð fyrir fólk á Höfuðborgarsvæðinu á öllum aldri, þar er verið að 

rannsaka neytendur og hegðun þeirra. Tölfræðilegar niðurstöður spurningakannanarinnar voru 

brotnar niður til þess að greina ákveðin hegðunarmynstur og hugsanlega finna fýsilegan 

markhóp fyrir íþróttirnar. Þegar blandaðri rannsóknaraðferð er beitt er framkvæmd og úrvinnsla 

tvíþætt og verður því í köflum hér á eftir greint frá hvernig framkvæmd fór fram eftir því hvaða 

rannsóknaraðferð var notuð. 

4.1.1. Eigindleg rannsókn 
Í eigindlega hluta rannsóknarinnar var notast við viðtöl sem rannsóknaraðferð, og var 

viðtalsramminn gerður í samræmi við rannsóknarspurninguna og leitast var eftir að fá 

nákvæmari skýringar á aðferðum. Viðtölin voru óstöðluð einstaklingsviðtöl en afmarkaður 

rammi var við viðtölin en hann var til ítarlegri spurninga. Viðtalsaðferðin byggir á því að 

viðmælandi hefur ákveðið frelsi við svörun og því var varast að afmarka viðtölin of mikið svo 

ekki væri verið að hindra tjáningu viðmælanda. Spurningaramminn var saminn með söluráðana 

til hliðsjónar, það er, í honum var ein spurning fyrir hvern söluráð fyrir sig auk þess að spurt 

var út í hvað hefði gengið vel í þessum málum og hvað illa. Í lok spurningarammans var ein 
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opin spurning þar sem viðmælendur gátu komið einhverju á framfæri sem ekki hafði komið 

fram í hinum spurningunum.  

Viðtölunum var skipt niður í flokka þar sem leitast var eftir nánari útskýringum á 

rannsóknarefninu út frá söluráðunum fjórum. Rannsakandi valdi fjóra einstaklinga til þátttöku, 

tvo úr heimi handboltans og tvo úr heimi körfuboltans með markvissu úrtaki, en er markvisst 

úrtak er notast við þegar viðmælendur eru valdir vegna sambands við rannsóknarefnið, stöðu 

eða þekkingar (Berg, 2006).  

Framkvæmd viðtalsrannsóknar fór þannig fram að haft var samband við viðkomandi í gegnum 

tölvupóst með kynningu á verkefninu og ósk um viðtal. Í framhaldi var fundin hentug 

tímasetning til viðtals og fundinn heppilegur staður. Í upphafi hvers viðtals kynnti rannsakandi 

sig og bakgrunn sinn nánar, rannsóknarspurninguna og markmið rannsóknarinnar. Tók 

rannsakandi fram að viðtalið yrði hljóðritað, kynnti viðmælanda trúnaðaryfirlýsingunni og  

bauð nafnleynd en enginn viðmælanda óskaði eftir nafnleynd. Viðtölin voru öll framkvæmd á 

tímabilinu 26. febrúar til 8. mars. Hvert viðtal var á bilinu 30 – 50 mínútur og hafði viðmælandi 

orðið að mestu leyti allan tímann. Eftir hvert viðtal afritaði rannsakandi hljóðupptökuna, 

skrifaði hjá sér athugasemdir og lagði mat á viðtalið út frá þeim. 

4.1.1.1. Úrvinnsla og greining viðtala 

Viðtölin voru tekin upp á síma rannsakanda, þá var hlustað á upptökuna og hlustað eftir 

áherslum og blæbrigðum viðmælenda. Viðtölin voru afrituð og við hlustun voru skráðar niður 

athugasemdir til þess að aðgreina gögnin. Eftir afritun og ritun athugasemda á fyrstu tveimur 

viðtölunum fóru að myndast þemu og út frá fyrir fram skilgreindum hugtökum voru viðtölin 

flokkuð. Við frekari flokkun fóru að myndast undirflokkar og skýrari mynd fór að koma á 

greiningarferlið. Þegar búið var að flokka öll viðtölin á þann veg festi rannsakandi viðtölin í 

þemu og svo var samanburður gerður á viðtölunum. 

4.1.2. Megindleg rannsókn 
Megindlegur hluti rannsóknarinnar var í formi spurningakönnunar sem lögð var fyrir almenning 

en megindleg rannsókn er talin heppileg aðferð þegar safna þarf tölulegum gögnum til frekari 

greininga (McDaniel & Gates, 2008). Spurningalisti var settur upp í Google Forms og var 

rannsóknin nafnlaus. Notast var við samskiptamiðilinn Facebook til þess að fá svörun en 

samkvæmt nýlegum mælingum Gallup (2017) eru 92% Íslendinga notendur á þeim miðli. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að komast að viðhorfi almennings til íþróttaleikjanna sjálfra og 

finna út hugsanlegar ástæður fyrir því að almenningur mæti eða mæti ekki á viðburðina. 



	

	 15	

Spurningarnar voru samdar með hliðsjón af því sem kom fram hjá viðmælendunum fjórum í 

rannsókn 1. Spurningakönnunin innihélt 16 spurningar sem ætlaðar voru til þess að ná betri 

yfirsýn yfir rannsóknarefnið, þessar spurningar eru því aðal mælitæki rannsóknar 2. Af þessum 

16 spurningum voru 11 lokaðar spurningar, 2 fjölvalsspurningar og 3 opnar spurningar. 

Könnunin var þannig sett upp að á fyrstu síðu var kynning og lýsing á verkefninu og eftir það 

komu fimm síður með spurningum tengdu viðfangsefninu. Það kom skilmerkilega fram á 

forsíðu að svör væru ekki rekjanleg til einstaklinga og að frjálst væri að hætta þátttöku á hvaða 

tímapunkti sem er. 

Á annarri síðu spurningakönnunarinnar vöru spurningar sem gáfu lýðfræðilegar upplýsingar 

allar þær spurningar var skylt að svara. Spurt var um aldur, kyn, hjúskaparstöðu og hvort 

viðkomandi ætti börn á grunnskólaaldri. Í síðustu spurningu á þessari síðu þurftu þátttakendur 

að haka við í hvaða póstnúmeri það ætti heima. Þeir sem voru búsettir á Höfuðborgarsvæðinu 

var beint yfir á næstu síðu, þeir sem voru búsettir utan Höfuðborgarsvæðisins hættu þátttöku 

eftir þessa spurningu. 

Á þriðju síðu spurningakönnunarinnar voru fimm spurningar sem fóru örlítið meira í bakgrunn 

þátttakenda. Spurt var um hvaða samfélagsmiðla þátttakendur notuðu og hvaða samfélagsmiðill 

er mest notaður. Þá var spurt um hver bakgrunnur svarenda var í íþróttum, þar var boðið upp á 

fyrir fram ákveðnar skilgreiningar sem viðmælendur í rannsókn 1 töldu vera að sækja leikina. 

Val var um hvort viðkomandi hefði æft hand- eða körfubolta eða væri að æfa, hvort viðkomandi 

hefði æft aðrar íþróttir en hand- eða körfubolta eða hefði æft, hvort viðkomandi ætti barn sem 

æfir eða hefur æft hand- eða körfubolta. Einnig var boðið upp á valmöguleikann að ekkert af 

þessum fyrir fram gefnu skilgreiningum ætti við um svaranda. Næsta spurning var um það hvort 

íþróttir falli inn á áhugasvið viðkomandi. Að síðustu var spurt um það hversu marga hand- eða 

körfuboltaleiki á efsta getustigi viðkomandi hefði sótt síðustu 12 mánuði. Þessari spurningu var 

skylt að svara og ef viðkomandi hafði ekki mætt á neinn leik undanfarna 12 mánuði þá fór hann 

á síðu 5 spurningakönnunarinnar, aðrir fóru á síðu 4 sem er næsta síða. 

Á fjórðu síðu spurningakönnunarinnar voru spurningar til þeirra sem höfðu mætt á leiki í hand- 

eða körfubolta á efsta getustigi síðustu 12 mánuði. Spurningarnar voru tvær og báðar voru þær 

þannig að þátttakendur tóku afstöðu á fimm punkta Likert kvarða hversu sammála eða 

ósammála þeir voru ákveðnum fullyrðingum. Í fyrri hlutanum var tekin afstaða með fimm 

fullyrðingum þess efnis hvers vegna fólk mætti á leiki. Í seinni hlutanum voru 7 fullyrðingar 

sem þátttakendur tóku afstöðu til, allt voru það fullyrðingar sem viðmælendur höfðu komið inn 
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á sem þætti sem hefðu áhrif á aðsókn. Þegar þátttakendur voru búnir að svara öllum spurningum 

á þessari síðu var þeim beint inn á síðu 6 í könnuninni. 

Á fimmtu síðu voru fimm fullyrðingar sem þátttakendur tóku afstöðu til, hversu sammála eða 

ósammála þeir voru fullyrðingunum. Aftur var fimm punkta Likert skali notaður en þeir sem 

höfðu ekki mætt á neinn hand- eða körfuboltaleik síðustu 12 mánuði fengu þessar fullyrðingar 

til að taka afstöðu til. Allar fullyrðingarnar voru þess eðlis að leitast var eftir að finna út af 

hverju þessu hópur hafði ekki mætt á leiki síðustu 12 mánuði og voru fullyrðingarnar fengnar 

úr viðtölum í rannsókn 1. Þegar þátttakendur höfðu lokið við þessa síðu var þeim beint yfir á 

síðu 6 í könnuninni. 

Á sjöttu og síðustu síðu könnunarinnar voru þrjár opnar spurningar sem valfrjálst var að svara. 

Þar var spurt hvaða leiktími myndi henta viðkomandi best til að mæta á leiki, hvað íþróttafélög 

þyrftu að gera betur til að auka aðsókn og svo að síðustu var opinn gluggi þar sem fólki var 

boðið að koma einhverju á framfæri er varðaði þetta málefni. 

4.1.2.1. Úrvinnsla og greining spurningakönnunar 

Úrvinnslugögn megindlega hluta rannsóknarinnar voru þau svör sem bárust úr 

spurningakönnuninni. Könnunin var opin dagana 14. – 21. mars en á þeim tíma svöruðu 194 

manns. Þegar lokað var fyrir svörun í könnuninni voru niðurstöður keyrðar út og settar upp í 

Excel skjal, í því skjali var unnið með gögnin. Við úrvinnslu á gögnum var notast við lýsandi 

tölfræði (e. descriptive statistics) til þess að lýsa tölulegu gögnunum og greina þau. Lýsandi 

tölfræði dregur saman og vinnur úr gögnum með annars vegar myndrænum aðferðum og hins 

vegar tölulegum aðferðum (Newbold, Carlson, & Thorne, 2010). 
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5. Rannsókn 1 
Í þessum kafla verður rannsókn 1 gerð góð skil. Farið verður yfir þátttakendur, hverjir þeir eru 

og hvernig þeir voru valdir, helstu niðurstöður og svo loks umræður. 

5.1. Þátttakendur rannsóknar 1 
Í Rannsókn 1 sem er eigindleg var notast við svokallað markvisst úrtak við val á þátttakendum. 

Notast er við markvisst úrtak þegar viðmælendur eru valdir vegna sambands við 

rannsóknarefnið, stöðu eða þekkingar. Þátttakendur í rannsókn 1 voru fjórir, tveir úr heimi 

handboltans og tveir úr heimi körfuboltans. Við val á þátttakendum var horft til þess að hafa 

jafna skiptingu milli íþróttanna tveggja og var lendingin sú að fá einn frá hvoru sérsambandi 

fyrir sig, Handknattleikssambandi Íslands og Körfuknattleikssambandi Íslands. Til að fá aðila 

sem sitja hinum megin við borðið, ef svo má að orði komast, var ákveðið að fá einn aðila frá 

íþróttafélagi úr hvorri íþróttagrein fyrir sig sem hafði náð árangri í að fá fólk á völlinn að mati 

rannsakanda. Haft var samband við fjóra aðila og svöruðu þeir allir kallinu og veittu viðtal. 

Þátttakandi 1 er Guðrún Kristmundsdóttir en hún er formaður körfuknattleiksdeildar KR. Í starfi 

sínu sem formaður deildarinnar sér hún um allt sem snýr að rekstri deildarinnar, fjármögnun, 

leikmannamálum, skipulagningu og framkvæmd viðburða. Hún er því öllum hnútum kunnug 

er snýr að umgjörð í kringum kappleikina sjálfa. Ástæða þess að hún er valin í þetta 

markmiðsúrtak er sú að KR er eitt af þeim liðum sem hefur náð árangri í að draga fólk á leiki. 

Oftar en ekki eru flestir áhorfendur á leikjum KR og var því forvitnilegt að fá innsýn inn í þeirra 

heim. Rannsakandi sendi Guðrúnu tölvupóst með kynningu á verkefninu og beiðni um viðtal 

og í framhaldi af því var viðtalið tekið í gegnum síma. Viðtalið fór fram mánudaginn 26. febrúar 

kl: 17:20 og tók það um 30 mínútur.  

Þátttakandi 2 er Sigurgeir Árni Ægisson en hann er framkvæmdastjóri Handknattleiksdeildar 

FH og hefur verið það síðastliðin 2 ár. Hann er eini launaði starfsmaður deildarinnar að 

undanskildum þjálfurum. Inn á hans starfssvið fellur því ansi margt, þar á meðal markaðsmál 

og rekstur deildarinnar. FH byrjaði á því árið 2016 að hafa launaðan framkvæmdastjóra yfir 

Handknattleiksdeildinni og eftir því sem rannsakandi hefur komist næst er það einsdæmi á 

Íslandi. Ástæða þess að rannsakanda finnst Sigurgeir Árni góður viðmælandi í þessari rannsókn 

er sú að FH hefur náð árangri í því að fá fólk á völlinn. Rannsakandi sendi Sigurgeiri 

kynningarbréf og beiðni um viðtal í gegnum tölvupóst og í framhaldi var viðtalið tekið í gegnum 

síma. Viðtalið fór fram fimmtudaginn 1. mars klukkan 13:00 og tók það um 43 mínútur. 
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Þátttakandi 3 er Bjarki Sigurðsson en hann er markaðsstjóri Handknattleikssambands 

Íslands(HSÍ). HSÍ fór í þær skipulagsbreytingar haustið 2017 að ráða inn markaðsstjóra en 

markaðsmál voru áður í höndum framkvæmdastjóra sambandsins. Bjarki er búinn að vera í 

starfi markaðsstjóra HSÍ í rúma fimm mánuði þegar viðtalið er tekið. Hann spilaði handbolta 

og á að baki nokkra landsleiki fyrir Íslands hönd. Hann hefur því verið viðloðandi íþróttina í 

langan tíma. Rannsakandi sendi Bjarka tölvupóst með kynningu á verkefninu og beiðni um 

viðtal og í framhaldi var viðtalið tekið símleiðis. Viðtalið fór fram föstudaginn 2. mars klukkan 

14:00 og tók það um 45 mínútur. 

Þátttakandi 4 er Stefán Þór Borgþórsson en hann er titlaður mótastjóri Körfuknattleikssambands 

Íslands(KKÍ). Enginn markaðsstjóri er starfandi hjá KKÍ en á litlum vinnustað eins og KKÍ eru 

störfin fjölbreytt og margt sem fellur inn á starfssvið hvers og eins. Starfsmenn KKÍ eru fimm 

talsins og eru því vel inni í flestum málum sem unnin eru í kringum sambandið. Stefán hefur 

unnið hjá KKÍ í 10 ár, mætir á marga leiki og hefur ákveðnar skoðanir um það hvað hefur 

gengið vel og hvað ekki í gegnum tíðina. Rannsakandi sendi Stefáni tölvupóst með lýsingu á 

verkefninu og beiðni um viðtal og í framhaldinu var viðtalið tekið í höfuðstöðvum KKÍ. 

Viðtalið fór fram fimmtudaginn 8. mars klukkan 10:00 og tók það um 50 mínútur. 

5.2. Niðurstöður rannsóknar 1 
Þegar viðtöl voru greind og flokkuð voru ákveðið þemu fest niður og voru niðurstöður fengnar 

í ákveðin þemu. Þau þemu sem komu skýrast fram voru (1) Aðgengi, með undirflokknum Verð 

og miðasala, (2) Markaðssetning, (3) Markhópur, (4) Vinsælt og (5) Skortur, með undirflokkinn  

fjármagn/sjálfboðaliðar. Hér á eftir verða niðurstöður fyrir þessi þemu kynntar, úrvinnsla 

þessara upplýsinga er með þeim hætt að ekki er hægt að rekja svör til einstakra viðmælenda. 

5.2.1. Aðgengi 
Viðmælendurnir fjórir voru nokkuð samstíga þegar rætt var um aðgengi að viðburðunum en þó 

væri ekki hægt að líkja saman ,,mikilvægum” og ,,ómikilvægum” leikjum eins og það var orðað. 

Allir gerðu viðmælendur mikinn greinamun á því hvort eitthvað væru undir í leikjunum, hvort 

leikirnir væru hluti af útsláttarkeppni eða að úrslit leiksins skiptu litlu sem engu máli fyrir 

framhaldið. Allir voru viðmælendurnir sammála um að nær ómögulegt væri að selja upp á 

hefðbundinn keppnisleik í handbolta eða körfubolta, möguleikar á því aukast þó talsvert eftir 

því sem leikurinn verður mikilvægari og meira er undir. 
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5.2.1.1. Verð og miðasala 

Við kaup á miða inn á viðburðina eru ekki margir möguleikar í boði, öllu jafna eru einu 

möguleikarnir sem í boði eru að kaupa miða sem gildir á stakan leik eða að kaupa árskort hjá 

viðkomandi félagi. Með kaupum á árskorti ertu í raun hluti af stuðningsmannafélagi 

viðkomandi félags og gildir það þá bara á þá leiki sem leiknir eru á heimavelli þess liðs en ekki 

er vitað hve hátt hlutfall ársmiðahafa eru á hverjum leik fyrir sig. Viðmælendur voru allir á því 

að fríðindi sem fylgja því að vera meðlimur í slíku stuðningsmannafélagi séu fyrst og fremst að 

fá einhvers konar veitingar í hálfleik á heimaleikjum liðsins en ekki séu dæmi um að sæti séu 

frátekin fyrir árskortshafa. 

Bæði hjá hand- og körfuboltaliðunum hefur verið samstaða um það verð sem rukkað sé inn á 

staka leiki. Hefur þessi samstaða fyrst og fremst verið til þess að viðskiptavinurinn geti gengið 

að því vísu hvað kostar inn. Verð inn á staka leiki í efstu deild er 1.500 krónur, tveir af 

viðmælendum nefndu þó dæmi þar sem einstaka félög hefðu gert tilraunir til að fjölga 

áhorfendum með því að lækka miðaverð í 1.000 krónur. Það misheppnaðist hjá þessum liðum, 

þ.e. það komu ekki fleiri á leikina þó að miðaverðið væri lægra og hafa þessi félög því hækkað 

verðið aftur upp í 1.500 krónur. Það kom þó fram hjá þremur viðmælendum að uppgefnar 

áhorfendatölur væru ekki áreiðanlegar, það væri enginn sem héldu utan um þær í körfubolta og 

í handboltanum væru þær byggðar á tilfinningu þeirra sem eiga að sjá um þetta í 

íþróttahúsunum. 

Þegar kemur að útsláttarkeppni Íslandsmótsins, sem leikin er í lok hvers tímabils bæði í hand- 

og körfubolta, sem og í úrslitum bikarkeppni sérsambandanna er nauðsynlegt að horfa á málið 

frá öðrum hliðum í þessum málum. Eftirspurnin verður mun meiri en einn viðmælenda komst 

svo að orði til að lýsa eftirspurninni: „Í úrslitakeppninni þá eru allir leikir skemmtilegir og allir 

leikir úrslitaleikir þannig það væri örugglega sama þótt leikurinn væri klukkan 10 að morgni, 

það væri fullt hús.“  Viðmælendur eru allir sammála um að á þessum leikjum sé almennt mun 

meiri eftirspurn og því réttlætanlegt að hækka verðið. Að sögn þriggja viðmælenda hefur það 

verið gert og einu afleiðingarnar sem það hafði var að það kom meiri peningur í kassann. Að 

sama skapi þyrfti að skoða fleiri möguleika í miðasölu, í þau skipti sem miðasala fór fram í 

forsölu, annað hvort á staðnum eða á internetinu, hefði gengi gríðarlega vel að koma 

áhorfendum inn í húsið svo ekki þyrfti að bíða í röðum eftir kaupum á miða. Tveir viðmælanda 

töluðu þó um að það væri lítill hvati til að selja miða í forsölu á venjulega leiki, annar þeirra 

orðaði þetta nokkuð vel: „Það er ekki mikill hvati fyrir neinn að selja á netinu, sætin eru ekki 

númeruð, það verður ekki uppselt, verðið er það sama og þetta kostar peninga fyrir félögin“ 
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5.2.2. Markhópur og Markaðssetning 
Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þau vissu hverjir væru að mæta á leikina og hvort það 

væri hægt að draga þá í einhverja hópa voru allir sammála um hverjir væru að mæta á leikina 

eins og staðan er í dag. Aðeins tveir viðmælendur töldu að hægt væri að skipta hópunum að 

hluta niður eftir aldri, en hinir tveir viðmælendurnir tóku fram að aldursbilið væri mjög breitt 

og því ekki hægt að flokka niður eftir því.  

5.2.2.1. Markhópur 

Viðmælendur töluðu um það að engar vísindalegar rannsóknir lægu að baki 

markhópagreiningar en það væri auðvelt fyrr þá að leggja mat á þá áhorfendur sem eru að koma 

út frá tilfinningu sinni og reynslu. Það voru þrír hópar sem allir viðmælendur nefndu. Fyrsti 

hópurinn er iðkendur og foreldrar þeirra en í þeim hópi er að finna iðkendur íþróttarinnar og 

eru foreldrar þessara barna oftar en ekki með lítinn sem engan bakgrunn í íþróttum. Hópur 

númer 2 eru fyrrum iðkendur íþróttarinnar hjá félaginu. Aðilar í þessum hóp eru í flestum 

tilfellum 40 ára og eldri, iðkendur sem hafa spilað íþróttina með liðinu upp yngriflokkastarf 

félagsins og jafnvel á efsta stigi. Þriðji hópurinn sem allir viðmælendur nefndu var hinn almenni 

stuðningsmaður félagsins sem á í hlut. Í þennan hóp falla aðilar sem hafa stundað aðrar íþróttir 

innan íþróttafélags og detta inn á einn og einn leik, einnig þeir sem hafa byrjað að mæta sem 

foreldrar iðkenda og hafa haldið áfram að mæta þrátt fyrir að börnin séu vaxin úr grasi og hætt 

að mæta á leiki. Þrír viðmælendur nefndu aukahóp sem herjað væri á þegar mikilvægir leikir 

væri fram undan væru ,,fólkið í hverfinu”. Samkvæmt viðmælendum er útskýring á þeim hóp 

fólk sem hefur ekki endilega áhuga á íþróttum en væri búsett í sama hverfi eða bæjarfélagi og 

félagsliðið og mætir sjaldan á leiki. 

5.2.2.2. Markaðssetning 

Viðmælendur voru allir sammála um mikilvægi markaðssetningar en þarna var greinilega 

komið að veikum punkti – kostnaði. Allir komu viðmælendurnir inn á að erfitt væri að merkja 

einhvern pening í markaðsstarf og í raun misjafnt milli félaga hvernig sjálfboðaliðar nýtast í 

slík störf. Mikill samhljómur var um að ná þyrfti til iðkenda félagana og hlúa vel að þeim til 

lengri tíma. Það þyrfti að minnka brottfall úr íþróttunum og hafa eitthvað virði í því fyrir 

iðkendur að vera að æfa íþróttina, þannig væri verið að búa til sanna félagsmenn. Þrír 

viðmælenda komu inn á hve mikilvægt að vera komin með góðan fjölmiðlasamning við 365 

miðla en báðar íþróttagreinar eru með sér uppgjörsþætti á Stöð 2 Sport eftir hverja umferð. 
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Tveir viðmælenda tóku sérstaklega fram að 365 miðlar væru stór samsteypa og báðar 

íþróttagreinar fengju mjög mikla umfjöllun á Vísi.is sem væri stór vettvangur fyrir íþróttirnar. 

Samfélagsmiðlar hafa hjálpað íþróttafélögum mikið við markaðssetningu og að halda utan um 

hópa innan félaganna. Hvað auglýsingar á stökum viðburðum varðar, þá hafa félögin fært sig 

nær algerlega frá því að prenta út auglýsingar, þær séu kostnaðarsamar og ná til fárra. Einn 

viðmælenda bætti við að peningunum væri mun betur varið í kostaða auglýsingu á Facebook 

heldur en prentaðar. Allir viðmælendur notuðu samfélagsmiðla og einn viðmælanda tók það 

fram að fyrir suma leiki þá væri bara auglýst á samfélagsmiðlum félagsins, án þess að kosta til 

krónu. Þá væri búið að ná til ákveðins hóps sem er líklegri en aðrir að mæta á leiki. 

Samfélagsmiðlar hafa líka aukið almennt upplýsingaflæði út frá félaginu, tveir viðmælanda 

nefndu dæmi fyrir tíma samfélagsmiðla að þá hefðu menn heyrt það í útvarpinu daginn eftir að 

það hefði verið leikur og að slík atvik gerðust einfaldlega ekki í dag. Þrír af fjórum 

viðmælendum senda auglýsingar á póstlista með netföngum sem þeirra sem skráðir eru hjá 

félaginu. Það sem viðmælendum fannst samt einna mikilvægast, það er að nota almannatengsl, 

vera í fjölmiðlum og að fjölmiðlar flytji fréttir sem ýta undir áhuga. Einn viðmælenda náði að 

draga vel saman almannatengslastarf íþróttafélaga: „Mesta virðið að mínu mati er að vera í 

fjölmiðlum, vera í íþróttadálknum í blöðunum, vera í útvarpsfréttum, vera í sjónvarpsfréttum 

Við dælum efni í fjölmiðlana, um leið og leikir eru búnir þá dælum við úrslitum á þá, lykilatriði 

er að eiga gott samstarf við fjölmiðla“. Hér er mikilvægi ekki síst það að svona markaðsstarf 

kostar lítið sem ekki neitt. 

Þrír viðmælendur minntust á mikilvægi þess að vera í góðu sambandi við styrktaraðila 

félaganna. Styrktaraðilar eru stór partur af líflínu félagsins og fjármagnið frá þeim mikilvægt 

fyrir rekstur félaganna, þáttur félaganna er stór og snýr að því að halda góðum samskiptum við 

sína styrktaraðila og finna út sameiginlega hagsmuni og vinna að þeim. Um hlutverk 

íþróttafélagsins í slíkum samskiptum sagði einn viðmælenda: „Þegar samningur við 

styrktaraðila rennur út þá þarftu að vera búinn að ná einhverjum árangri, búinn að fylla húsið 

nokkrum sinnum og gera viðburðinn verðmætari og dýrari og þannig gera þessum styrktaraðila 

auðveldara fyrir að endurnýja samninginn“. Tveir viðmælendur bættu við að það væri almennt 

þannig að styrktaraðilar koma bara með pening eða vörur og ekkert meira, þá væri oftast 

samskiptum lokið þar til gengið er til næstu samninga. Þannig að ef íþróttafélögin vilja gera 

eitthvað meira til þess að auka virði, þá þyrfti það frumkvæði, framkvæmd og eftirfylgni alltaf 

að koma frá félögunum. 



	

	 22	

5.2.3. Vinsælt 
Viðmælendur komu inn á það sem hefði dregið áhorfendur á völlinn, það sem hafði vakið 

athygli eða hefði haft almenn jákvæð áhrif á áhorfendur. Það fyrsta sem viðmælendur tengdu 

við aukningu áhorfenda var árangur liðanna sem var að keppa og mikilvægi leiksins sem var 

spilaður. Ef liðið er í toppbaráttu og jafnvel að spila mikilvægan leik í toppbaráttu við annað 

lið sem einnig er í toppbaráttu er almennt ávísun á fleiri áhorfendur. En að sama skapi þá er það 

þáttur sem erfitt er að stjórna og aðeins að takmörkuðu leiti eitthvað sem viðmælendur geta 

stjórnað. Þrír viðmælenda nefndu að ef leyfilegt væri að selja bjór á leikjum myndi áhorfendum 

fjölga strax en að sama skapi væri það einnig þáttur sem viðmælendur réðu ekki, einn 

viðmælenda minnti á að íþróttahreyfingin væri sprottin upp úr bindindishreyfingu og því yrði 

þetta seint leyft. 

Það sem allir viðmælendur komu inn á að hefði fjölgað áhorfendum og fengið þá til þess að 

mæta fyrr á völlinn var veitingasala fyrir leik. Hjá sumum liðum er hægt að mæta fyrir leik og 

fá grillaða hamborga og drykk með á sanngjörnu verði. Leikirnir eru oftar en ekki spilaðir eftir 

klukkan 19:00 á kvöldin og hentar því fólki vel að mæta bara aðeins fyrr og fá sér að borða á 

staðnum áður en leikurinn byrjar. Tveir viðmælenda töluðu um að dæmi væri um að góður 

kjarni fólks væri að mæta um klukkustund fyrir leik til þessa að fá sér hamborgara og þá væri 

alltaf fjölgun á stuðningsmönnum aðkomuliða í þessar veitingar. Framkvæmdin á slíkri 

veitingasölu yrði þó að vera þannig að fólk ætti að geta treyst á þetta fyrir hvern einasta leik og 

að gæði væru til staðar, ekki væri einblínt á að framkvæma þetta eins ódýrt og hægt væri. 

Ábatinn af veitingasölu er sá að áhorfendum fjölgar og félögin fá meira út úr hverjum 

áhorfenda, hann bæði borgar sig inn á viðburðinn og kaupir sér veitingar. 

Þrír viðmælenda komu inn á mikilvægi stuðningsmannafélaga og þá ekki endilega tilvist þeirra 

þar sem það eru stuðningsmannafélög í nær öllum liðum heldur frekar virkni þeirra og hvað 

þeir geta gefið félaginu. Þessir þrír viðmælendur settu samasem merki á milli fjölda áhorfenda 

og virkra stuðningsmannafélaga þvert á íþróttir á Íslandi. Ef stuðningsmannafélög ná að hópa 

sig saman, styðja félagið sitt með sóma og lyfta upp stemningunni í stúkunni sé það bæði 

áhrifavaldur í fjölgun áhorfenda sem og að fólk komi aftur. 

5.2.4. Skortur 
Það sem flokkað var sem skortur í greiningu viðtala voru hlutir sem viðmælendur töldu að hefði 

neikvæð áhrif á aðsókn að viðburðunum eða vantaði upp á almennt í íþróttunum tveimur. Allir 

voru viðmælendurnir sammála að það væri ekkert mikið verið að reyna að bregða út af vananum 
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í framkvæmd leikjanna, þetta væri oftast í föstum skorðum. Þrír af fjórum viðmælendum komu 

inn á að það sem vantaði mikið í kringum þessa viðburði væri að gera meiri viðburð úr 

kappleikjunum, að þetta væri ekki bara einn kappleikur og búið. Uppsetning þyrfti að vera 

þannig að áhorfendur fengju það á tilfinninguna að þeir væru að sækja viðburð þar sem 

miðaverðið er fyrir eitthvað meira en bara einn kappleik. En það sem stoppar oftast er skortur 

á tvennu, sjálfboðaliðum og peningum. 

5.2.4.1. Sjálfboðaliðar og fjármagn 

Þörfin fyrir sjálfboðaliða var rauður þráður í gegnum öll viðtölin, oftar en ekki er það ástæðan 

fyrir því að ekki er hægt að bjóða upp á meira fyrir áhorfendur en bara leikinn sjálfan. Einn 

viðmælenda sagði: „Númer eitt tvö og þrjú er að sjálfboðaliðastarfið er það sem knýr þetta 

áfram. Það er mjög erfitt að hafa stöðugleika þegar þú þarft að treysta á sjálfboðaliða, um leið 

og einhver flytur í burtu þá ertu bara kominn í vesen, þetta þarf að vera sjálfbært, þarf að geta 

staðið undir sér“. Hér er dregið vel saman hversu brothætt starf íþróttafélaga er, það getur skipt 

töluverðu máli ef einn sjálfboðaliði dettur úr starfinu. 

 Það sé mjög misjafnt á milli félaga hversu marga sjálfboðaliða er hægt að ná í og alltaf hætta 

á að þeir sjálfboðaliðar sem hægt er að ná í endist stutt í þessu ef of mikið álag er sett á þeirra 

herðar. Viðmælendur ræddu allir um að erfitt væri að halda stöðugleika í þessu umhverfi sem 

íþróttafélögin starfa í þar sem allt væri unnið í sjálfboðavinnu. Þetta væri oft á tíðum afsökun 

fyrir því að lyfta viðmiðinu ekki hærra, því ef meira væri gert úr leikjunum eða að húsin væru 

full af áhorfendum þá eykst þörfin fyrir sjálfboðaliða sem eru jafnvel ekki til.  

Þessu náskylt er þörfin fyrir peninga í reksturinn, hvernig hann er fjármagnaður. Allir komu 

viðmælendur inn á að rekstur íþróttafélaga væri alltaf í járnum og því reynt að fá hluti inn í 

reksturinn í formi styrkja og vinnuafl í formi sjálfboðavinnu. Það er horft í hverja einustu krónu 

og passað upp á að henni sé eytt í eitthvað skynsamlegt. Tveir viðmælendur töluðu um það að 

hvati til að selja miða á leiki í gegnum miðasölukerfi á netinu væri enginn þar sem félögin 

þyrftu að borga gjald af hverjum seldum miða á netinu. Það væri mun hagkvæmara fyrir félögin 

að selja miða við inngang með fríu vinnuafli og fá allt andvirði í kassann. 
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5.3. Umræður rannsóknar 1 
Þar sem þessi rannsókn snýr að því að finna leiðir sem fjölgað gætu áhorfendum á hand- og 

körfuboltaleikjum þá er ansi slæmt að vita ekki hversu margir mæta á leikina í dag. Í 

körfuboltanum er engin sem heldur utan um áhorfendatölur og í handboltanum er það í höndum 

félaganna sjálfra að skila þessu inn og er það oft byggt á einhverri tilfinningu. 

Eftir þessa greiningu er orðið nokkuð geirneglt að íþróttafélögin eru mjög háð styrktaraðilum 

sínum og sjálfboðaliðum. Þetta gerir það að verkum að íþróttafélögunum er þröngt sniðinn 

stakkur til þess að ná inn fleiri áhorfendum. Ef félögin ná árangri við að ná inn áhorfendum þá 

er að sama skapi kominn upp vandi við að sinna þessum áhorfendum, það gefur auga leið að 

það þarf fleiri sjálfboðaliða á leik þar sem 50 áhorfendur eru heldur en leik þar sem 500 

áhorfendur eru. Það má þá leiða að því líkur að ef fjölga á áhorfendum á kappleiki aukast 

útgjöldin, en það góða við það er að tekjurnar ættu að aukast líka. Það er því spurning hvort það 

skapist ekki grundvöllur til að úthýsa einhverri starfsemi sem sjálfboðaliðar sinna. 

Miðað við það hvernig viðmælendur lýsa hópunum sem mæta á viðburðina í dag þá ætti að vera 

hægt að fjölga í þeim hópi. Þriðji hópurinn sem viðmælendur skilgreindu, hinn almenni 

stuðningsmaður félagsins, er vel fýsilegur til stækkunar. Í þessum hóp eru foreldrar iðkenda 

sem eitt sinn æfðu hjá félaginu en héldu svo áfram að mæta á leiki, gallinn er sá að erfitt er að 

nálgast þennan hóp þar sem ekki hefur verið haldið vel utan um hann. Það sem allir 

viðmælendur voru sammála um að fjölgaði áhorfendum er veitingasala fyrir leiki af því má 

álykta að þörf sé fyrir að gera meiri viðburð úr leikjunum, búa til meira virðistilboð fyrir 

neytandann, að þetta sé ekki bara einn kappleikur og búið. 
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6. Rannsókn 2 
Í þessum kafla verður rannsókn 2 gerð góð skil. Farið verður yfir þátttakendur, hverjir þeir eru 

og hvernig þeir voru valdir, helstu niðurstöður og svo loks umræður. 

6.1. Þátttakendur rannsóknar 2 
Til að fá þátttakendur í rannsóknina var notað svokallað hentugleikaúrtaki(e. purposive sample) 

en könnuninni var dreift á Facebook síðu rannsakanda og deildu svo Facebook vinir færslunni 

áfram eftir að þeir höfðu svarað. Rannsakandi taldi þessa aðferð besta til þess fallna að fá inn 

svör á tiltölulega skömmum tíma frá breiðum hópi fólks. Rannsóknin var framkvæmd dagana 

14. mars – 21. mars, 7 daga. Alls svöruðu 194 manns könnuninni, en þar sem 34 af þeim svörum 

voru ekki frá fólki á Höfuðborgarsvæðinu var ekki unnið frekar með þau svör, unnið verður 

með þau 160 svör sem eftir standa. Af þeim 160 sem tóku þátt í allri könnuninni voru 84 konur 

og 76 karlar sem er nokkuð jöfn kynjaskipting. 

6.2. Niðurstöður rannsóknar 2 
Eins og áður hefur komið fram voru 160 svör sem notuð verða til að greina niðurstöður og voru 

nokkuð jöfn kynjaskipting hjá svarendum í spurningakönnuninni, konur voru 52,5% svarenda 

og karlar voru 47,5% svarenda. Þar sem könnuninni var skipt í tvennt, það er að segja, þeir sem 

höfðu sótt leik á efsta getustigi íþróttanna síðastliðna 12 mánuði fengu öðruvísi spurningar en 

þeir sem höfðu ekki sótt neinn leik síðustu 12 mánuði verður svörun þessara hópa borin saman. 

	
Graf 1 Hversu marga leiki hefur þú sótt, á efsta getustigi, síðustu 12 mánuði? 
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Þegar spurningar fyrir spurningakönnun voru ákvarðaðar var horft til þess að viðmælendur í 

rannsókn 1 töluðu um ákveðin stig áhorfenda. Þeir sem væru virkastir mættu á fleiri en 10 leiki, 

þeir sem mættu annað slagið væru að mæta á 1-5 leiki og meðalmaðurinn væri þar á milli. Þar 

sem þessir hópar eru ansi dreifðir verður þessi spurning einungis nýtt til þess að greina á milli 

þeirra sem hafa mætt á síðustu 12 mánuðum og þá sem hafa ekki mætt. Skiptingin er því þannig 

að þeir sem hafa ekki mætt á leiki síðustu 12 mánuði voru 79 og þeir sem höfðu mætt á leik 

voru 81, skiptingin 49,4% á móti 50,6%, þeim sem mæta í hag.  

	
Graf 2 Aldursskipting þátttakenda í skoðunarkönnun. 

Aldursbil þeirra sem svöruðu könnuninni var nokkuð dreift og spannaði aldursbilið frá 16–69 

ára. Flestir voru í aldurshópnum 31–39 ára eða 28,8% en þar skammt á eftir er næsta aldursbil, 

20–29 ára með 28,1%. Þegar skoðaður er bara sá hópur sem svaraði því til að þeir hefðu mætt 

á leiki síðustu 12 mánuði má sjá að aldursdreifingin er jafnari heldur en í öllum hópnum sem 

getur gefið vísbendingar um að erfitt sé að búta markhóp niður eftir aldri. Af þeim svarendum 

sem hafa sótt leik síðustu 12 mánuði eru 87,6% á aldrinum 21–59 ára. 

Það sem viðmælendur í rannsókn 1 töluðu mikið um vægi samfélagsmiðla í markaðsstarfi sínu 

fannst rannsakanda liggja beint við að spyrja hvaða samfélagsmiðla þessi hópur er að nota og 

svo hvaða samfélagsmiðil þessir aðilar nota mest. 
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Graf 3 Hvaða samfélagsmiðla notar þú? 

Hafa skal í huga að þessari könnun var einungis dreift á samfélagsmiðlinum Facebook og því 

þarf ekki að koma á óvart að allir þeir sem tóku könnunina sögðust nota þann miðil. Í öðru sæti 

var Snapchat og Instagram í því þriðja og rímar þetta vel við það sem kemur fram í 

samfélagsmiðlamælingum Gallup (2018). Þegar hóparnir tveir eru bornir saman má sjá að fleiri 

notendur eru í hópi þeirra sem mæta á leikina á miðlunum Snapchat, Instagram og Twitter. 

	
Graf 4 Hvaða samfélagsmiðla notar þú mest? 

Þegar spurt er um hvaða samfélagsmiðla svarendur nota mest eru niðurstöður nokkuð áþekkar 

milli hópanna. Facebook er sá miðill sem svarendur könnunarinnar nota mest og því mestar 

líkur að ná til þeirra þar. En aftur skal hafa í huga að á þeim miðli var könnuninni dreift. 
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Graf 5 Bakgrunnur þátttakenda í skoðunarkönnun. 

Þegar borinn er saman bakgrunnur hópanna tveggja má sjá að yfir helmingur þeirra svarenda 

sem mæta á leiki hafa æft handbolta eða körfubolta eða 56,8% en hlutfall þeirra sem eru ekki 

að mæta á leikina en hafa æft handbolta eða körfubolta er samt hátt eða 44,3%. Þá er áberandi 

munur á milli hópanna, hvort svarendur eigi börn sem æfa eða hafa æft íþróttirnar, 37% þeirra 

sem sækja leikina eiga börn sem æfa eða hafa æft íþróttirnar á móti 19% í hópi þeirra sem mæta 

ekki. Mat viðmælenda í rannsókn 1 virðist vera nokkuð rétt ef tekið er mið af þessum svörum 

en 92,6% þeirra sem mæta á leikina hafa einhverja tengingu við íþróttir, aðeins voru 7,4% þess 

hóps sem fann sér ekki samsvörun í fullyrðingunum sem settar voru fram.  

6.2.1. Fullyrðingar þeirra sem mæta á leiki 
Í könnuninni voru alls 12 fullyrðingar sem þátttakendur sem hafa mætt á leik síðustu 12 

mánuðum tóku afstöðu til á 5 punkta Likert skala, allt frá því að vera mjög ósammála til þess 

að vera mjög sammála, þó var hægt að haka í reitinn ,,Annað / á ekki við” eða vera alveg 

hlutlaus. Fyrstu fimm fullyrðingarnar sneru að því hvers vegna þessir aðilar væru að mæta á 

leikina. Í súluritunum hér á eftir eru þessar fullyrðingar litakóðaðar, mjög sammála er táknað 

með dökkbláum lit, nokkuð sammála er táknað með appelsínugulum lit, hvorki sammála né 

ósammála er táknað með gráum lit, nokkuð ósammála er táknað með gulum lit og mjög 

ósammála er táknað með ljósbláum lit. 
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Graf 6 Fullyrðingar hóps sem mætt hefur á leik síðustu 12 mánuði. 

Ef litið er yfir súlurnar hér að ofan má sjá að heilt yfir voru svarendur ekki ósammála 

fullyrðingunum. Rúm 30% svarenda hölluðust að því að vera ósammála þeirri fullyrðingu að 

ef þeir þyrftu ekki að bíða í röð í miðasölu myndu þeir frekar mæta á leiki en við þá fullyrðingu 

voru einmitt flestir hlutlausir eða 44,9%, svo sá þáttur virðist ekki hafa áhrif á fólk heilt yfir. 

Nær helmingur svarenda eða 48,8% voru mjög sammála þeirri fullyrðingu að þeir mættu frekar 

á leiki þegar um mikilvægan leik væri að ræða og 31,3% voru því nokkuð sammála svo 

greinilegt er að það er þáttur sem hefur áhrif. Það að hafa séð leikinn auglýstan hefur virðist 

líka hafa áhrif í þessari svörun en um 75,4% svarenda hölluðust að því að vera sammála þeirri 

fullyrðingu. Velgengni félagsins sem svarendur styðja hefur nokkuð að segja um það hvort að 

þeir mæti á völlinn en 62,5% svarenda voru annað hvort mjög eða nokkuð sammála því. Þá var 

rúmlega helmingur svarenda sammála þeirri fullyrðingu að þeir mættu frekar á völlinn ef frítt 

væri inn, þeirri fullyrðingu voru samt 20,5% mjög ósammála því og 7,7% þeim til viðbótar 

voru nokkuð ósammála.  

Til viðbótar þessum fimm fullyrðingum hér að ofan voru sjö aðrar fullyrðingar sem allar komu 

fram í viðtölum í rannsókn 1 og svarendur voru beðnir um að taka afstöðu til. 
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Graf 7 Fullyrðingar hóps sem mætt hefur á leik síðustu 12 mánuði 

Þegar grafið hér að ofan er skoðað er áberandi hversu miklu svarendum finnst stemning á 

leikjum skipta, 57,5% voru því mjög sammála og 35% til viðbótar nokkuð sammála að 

mikilvægt væri að góð stemning væri á leikjum. Er þetta í takt við það sem viðmælendur í 

rannsókn 1 sögðu. Við fullyrðinguna hvort svarendur myndu mæta oftar ef leikið væri á öðrum 

tímum voru lang flestir svarenda hlutlausir, svo út frá því má álykta það hvenær leikirnir eru 

spilaðir sé ekki áhrifaþáttur fyrir þennan hóp. Yfir helmingur svarenda voru sammála því að 

auðvelt væri að nálgast upplýsingar um næstu leiki í íþróttunum tveimur en það er andhverft 

því sem viðmælendur vildu meina. Veitingasala væri mikilvægur þáttur í umgjörð leikjanna að 

mati 56,7% svarenda. Aðrar fullyrðingar voru með frekar dreifða svörun og erfitt að draga 

ályktun út frá þessum svörum. 

6.2.2. Fullyrðingar þeirra sem ekki mæta á leiki 
Í spurningakönnuninni voru 5 fullyrðingar sem svarendur sem ekki höfðu mætt á leik síðustu 

12 mánuði var beðið um að taka afstöðu til. Allt voru þetta fullyrðingar sem viðmælendur í 

rannsókn 1 komu inn á að gætu verið ástæða fyrir því að fólk mæti ekki á leiki. Þegar 

fullyrðingar eru hugsaðar til þess að gefa innsýn í hvers vegna þessir aðilar eru ekki að mæta á 

leikina. 
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Graf 8 Fullyrðingar hóps sem ekki hefur mætt á leik síðustu 12 mánuði. 

Þegar grafið hér að ofan er skoðað má sjá að helmingur svarenda eru sammála um að þeir mæti 

ekki á leiki vegna þess að þeir hafi ekki áhuga á íþróttagreinunum tveimur og þá voru tæp 59% 

sammála þeirri fullyrðingu að þeir vissu ekki hvenær leikirnir væru. Í beinu framhaldi af þeirri 

fullyrðingu má velta fyrir sér fullyrðingunni um að tímasetningar á leikjunum henti svarendum 

ekki en 34,4% voru hlutlaus í svörum og 28,1% til viðbótar var vissi það ekki eða að það ætti 

ekki við. Rúmlega 58% svarenda voru sammála þeirri fullyrðingu að þeim fyndist betra að horfa 

á leikina í sjónvarpinu. Viðmælendum í rannsókn 1 komu allir inn á var að samkeppnin um 

tíma fólks væri mikil og sú samkeppni færi harðnandi, það eru því ekki góðar fréttir fyrir þá að 

rúmlega 60% svarenda voru sammála þeirri fullyrðingu að þeir mættu ekki á leiki vegna þess 

að þeir hefðu lítinn tíma. 

6.2.3. Opnar spurningar rannsóknar 2 
Í lok spurningakönnunarinnar voru tvær opnar spurningar sem frjálst var að sleppa við að svara. 

Spurt var um hvaða leiktími hentaði svarendum best annars vegar og hvað íþróttafélög eða 

sérsambönd þyrftu að gera betur til þess að fá fólk á leiki hins vegar. Voru þessar spurningar 

lagðar fyrir alla þátttakendur sem búsettir voru á Höfuðborgarsvæðinu. 

Alls svöruðu 116 svarendur spurningunni hvaða leiktími hentaði best, en fleiri en ein 

tímasetning koma frá sumum svarenda. Það voru afgerandi flestir sem vildu hafa leikina 

klukkan 20:00 en alls voru 64 sem nefndu nákvæmlega þá tímasetningu en það er tæplega 54% 

svarenda. Tímabilið 19:00–19:15 kom næst með 38 svör, tæplega 32% svarenda og þá voru 28 
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sem nefndu tímabilið 18:00–18:30. Aðrar svaranir voru lægri en næst í röðinni voru svör þar 

sem óskað var eftir að hafa leikina um helgar en þau voru 17. 

Seinni opna spurningin sneri að því hvað íþróttafélög eða sérsambönd ættu að gera til þess að 

fjölga áhorfendum. 86 svöruðu þessari spurningu, hægt var að greina þessar svör og flokka þau 

í fjögur þemu, (1) Markaðsstarf, (2) Verð, (3) Aðstaða og síðan (4) Umgjörð. Sum svörin komu 

inn á fleiri en einn þátt. 

Þau svör sem komu eitthvað inn á markaðsstarf voru 43% svaranna, flestir að tala um að auglýsa 

þyrfti leikina betur en einnig var algengt að auka þyrfti almennilega umtal um sportið og efla 

útbreiðslu hennar. Að síðustu var því svarað til að efla þyrfti áhuga barna á sportinu og kynna 

þetta betur í skólum, bjóða árgöngum á leikina og til æfinga. 

Um 22% svaranna sneri að verði að einhverju leyti og þá í flestum tilfellum að lækka það eða 

hafa einhverskonar tilboð. Rúmlega 17% svarenda kom inn á aðstöðu fyrir áhorfendur, að hana 

mætti bæta til muna, hlutir eins og sæti í húsunum, salernisaðstaða og skortur á fatahengi kom 

fram í þessum hluta. 

40% svarenda kom inn á umgjörðina í kringum leikina. Flestum finnst vanta að gera meira úr 

leikjunum sjálfum, að það sé ekki mikið virði í miðanum einum og sér. Þá var komið inn á að 

gera mætti umhverfið barnvænna með afþreyingu og fleiri hlutum sem höfða til þeirra. 

6.3. Umræður rannsóknar 2 
Eftir yfirferð yfir þessar rannsókn eru hægt að draga upp mynd af þeim sem mæta á leikina og 

þá sem mæta ekki á leikina. Þeir sem hafa mætt á leik síðustu 12 mánuði eru mjög sennilega 

fyrrum iðkandi íþróttarinnar, á barn sem æfir eða hefur æft íþróttina eða er almennur 

íþróttaáhugamaður. Það er líklegt að hann mæti þegar mikið liggur við, leikurinn er mikilvægur 

eða þá að félaginu gangi vel og þá vill hann hafa góða stemningu á leikjunum. Það er erfitt að 

festa fingur á hvaða aldri hinn dæmigerði stuðningsmaður er enda virðist aldursdreifingin vera 

nokkuð mikil. 

Aftur á móti þeir sem mæta ekki á leik í þessum íþróttum gera það sennilega af því að þeir hafa 

ekki áhuga á íþróttinni sjálfri, þeir hafa ekki tíma til þess að mæta eða að það er einfaldlega 

þægilegra að horfa á leikinn í sjónvarpinu heima. En þetta eru ályktanir dregnar af könnun sem 

dreift var á Facebook og 160 manns svöruðu. Það virðist samt vera að fólk hafi skoðanir á 

þessum hlutum en 119 manns svöruðu valfrjálsri spurningu um hentugan leiktíma og 86 

svöruðu spurningu um hvað mætti betur gera.  
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Það var áberandi hvað svarendur lögðu til að markaðsstarf yrði aukið og umgjörð og aðstaða 

kringum um leikina sömuleiðis í seinni opnu spurningu könnunarinnar. Það virðist vera sem 

íþróttafélögin einbeiti sér of mikið af því að halda kappleiknum sjálfum sem aðalatriðinu og 

allt sem er utan vallar gleymist. Það er ákall viðskiptavina að gera meiri viðburð úr leikjunum 

til að gera þetta áhugaverðara fyrir breiðari hóp fólks, að þetta sé ekki eingöngu fyrir 

íþróttaáhugamanninn, heldur líka hin venjulega neytanda út í bæ. 
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7. Ályktanir 
Það er greinilegt að það er enn hægt að vinna gott starf við að fjölga áhorfendum á kappleikjum 

í hand- og körfubolta. Þetta eru leikir sem aldrei er uppselt á nema sára sjaldan og þá virðist 

verðið á leikina sjálfa ekki vera fyrirstaða nema fyrir lítinn hóp fólks. Kjarninn af því fólki sem 

mætir á leikina í dag virðist bara vera þeir sem hafa áhuga á íþróttunum sjálfum enda miðar 

mest allt markaðsefni að því að þetta sé íþróttaleikur. Það má leiða að því líkur að með því að 

taka aðeins fókusinn af íþróttum sjálfum og auka umgjörð og aðra þætti utan vallar væri hægt 

að ná til stærri hóps. 

Styrkleikar íþróttagreinanna eru nokkrir, ber þar fyrst að nefna að iðkendafjöldi er vaxandi ár 

frá ári sem þýðir að markhópur er að stækka. Aldurshópur sem mætir á leikina er breiður, og 

miðað við svörun í spurningakönnuninni, nokkuð jákvæður í garð leikjanna. Það er nær aldrei 

uppselt á leiki sem segir að það er hægt að fjölga áhorfendum án þess að eyða meira í 

húsnæðiskostnað.  

Stærsti veikleiki íþróttagreinanna er hve reksturinn er erfiður of að treysta þurfi á af svona 

stórum hluta á framlag sjálfboðaliða og styrki frá fyrirtækjum. Peningaskortur í íþróttunum 

kemur í veg fyrir margt, margt sem ekki er hægt að bæta upp með fríu vinnuafli. 

Íþróttamannvirkin sem leikið er í eru í mörgun tilfellum orðin gömul, aðbúnaður fyrir 

áhorfendur oft eftir því, sem getur litað upplifun áhorfenda af viðburðunum eins og sást í svörun 

í spurningakönnuninni. En það er ekki hlaupið að því að bæta aðstöðu fyrir áhorfendur í rekstri 

þar sem hver króna skiptir máli. 

Ógnanir sem stafa að íþróttunum eru til staðar, ein ógnin er til að mynda fjölgun á afþreyingu 

á Höfuðborgarsvæðinu og aukið aðgengi af afþreyingarefni í gegnum efnisveitur og sjónvarp. 

Í rauninni allt sem keppir við íþróttirnar um tíma fólks, rúmur helmingur svarenda í 

spurningakönnuninni sem ekki höfðu mætt á leiki síðustu 12 mánuði svöruðu því til að þau 

hefðu lítinn tíma og að það væri þægilegra að horfa á leikina í sjónvarpinu. Þar kom einnig fram 

að tímasetningin væri ekki aðalmálið, rúmur helmingur svarenda hafði ekki skoðanir á því hvort 

tímasetningar á leikjunum hentuðu viðkomandi. 

Tækifæri íþróttafélagana á Höfuðborgarsvæðinu eru nokkur, má þar nefna að landsliðin í 

þessum tveimur íþróttagreinum spila oft leiki á stóra sviðinu sem vekja eftirtekt og fá mikið 

umtal. Þegar það gerist þá þarf að grípa þessar áhugabylgjur sem fylgja íþróttunum, ná fólki á 

völlinn og viðhalda. Báðar íþróttir eru með fjölmiðlasamning við 365 miðla sem er stór 
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fjölmiðlasamsteypa. Sameiginlegir hagsmunir þessara tveggja aðila, íþróttafélagana og 365 

miðla er að gera íþróttina vinsælli og verðmætari. Því fylgja mikil tækifæri að hafa samning við 

sterkan aðila sem getur aukið umfjöllun, en samkvæmt vefsíðunni Similar Web (2018) í febrúar 

2018 var Vísir.is fjórða mest heimsótta síða á Íslandi, en sú síða er í eigu 365 miðla. Það er því 

stórt svið að komast á. 

Það kom fram í rannsókn 1 að mörg lið eru með stuðningsmannafélög þar sem greitt er gjald 

fyrir ársmiða á heimavöll viðkomandi liðs. Viðmælendur vissu ekki hve vel þessir ársmiðar 

væru nýttir eða hvað það væri stór hluti af áhorfendum hverju sinni sem voru handhafar slíkra 

miða. Það er því ákveðinn skortur á mælitækjum sem stjórnendur íþróttafélaga glíma við, það 

er ekki hægt að vita fyrir víst hversu margir sækja leikina eða þá hverjir eru stuðningsmenn 

viðkomandi liðs. 

7.1. Skilaboð til stjórnenda íþróttafélaga 
Þegar horft er á þessa skýrslu í heild er það ekki öfundsverð staða að skipuleggja kappleiki með 

það að leiðarljósi að ná inn áhorfendum í umhverfi eins og íþróttafélög búa að í dag þar sem 

treysta þarf á framlag sjálfboðaliða út í eitt. Staðan er í raun þannig að félögin eru fyrst að 

keppast um tíma sjálfboðaliðanna til þess að koma að vinna fyrir félögin og svo fara félögin að 

keppast um tíma almennings til að reyna að fá áhorfendur á völlinn. Hér að neðan verður farið 

yfir þrjú skref sem íþróttafélög ættu að taka, eitt skref í einu, sem ættu að skila þeim í fjölgun 

áhorfenda, byggt á niðurstöðum þessarar rannsóknar. 

Fyrsta skref íþróttafélaga er að tryggja grunninn, sjálfboðaliðana. Það er nokkuð ljóst að 

sjálfboðaliðarnir eru stærsta auðlind félaganna og því þarf að halda vel utan um þá og umbuna 

eins og hægt er. Það þarf að skapa starfsvettvang þar sem sjálfboðaliðar eru stoltir af því að 

vinna fyrir félagið, að tilheyra því og þá þarf einnig að passa að ofnota ekki velvild þessara 

aðila, því þeir eru jú að þessu í sínum frítíma. Til þess að fjölga áhorfendum á kappleikjum svo 

um muni þarf að fjölga sjálfboðaliðum og til þess að fjölga sjálfboðaliðum þarf að vera einhver 

hvati fyrir því að taka þátt í starfinu. 

Skref númer tvö sem íþróttafélög ættu að taka er að halda betur utan um þá sem eru að mæta á 

leikina í dag, virkja ársmiðahafa og halda utan um hversu vel ársmiðar eru nýttir. Félögin halda 

utan um skrá um um iðkendur en engar upplýsingar eru til um hverjir það eru sem mæta á 

leikina í dag nema huglægt mat stjórnenda. Það eru nokkrir hópar sem skilgreindir voru af 

viðmælendum í rannsókn 1 en það virðist vera sem kjarninn af þeim sé að mæta á leiki til þess 

að horfa á íþróttina sem slíka. Innleiðing á CRM hugmyndafræðinni og tólum væri mikið 
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framfaraskref fyrir íþróttagreinarnar og myndi hjálpa við að halda utan um viðskiptavinina. Það 

þyrfti að halda mikið betur utan um þá sem eru með ársmiða hjá félögunum og grípa strax inn 

í ef aðilar mæta ekki í nokkra leiki í röð, til dæmis bara með áminningarskilaboðum. Þá gefst 

stjórnendum félaga mikið frekar kostur á að aðlaga þjónustuna og markaðsskilaboðin að 

ákveðnum hópum með það að markmiði að ná til fleiri hópa með hjálp hugmyndafræðinnar. 

Skref þrjú sem íþróttafélög ættu að taka er að aðlaga markaðsskilaboð sem beind eru að nýjum 

viðskiptavinum. Hægt væri að breyta örlítið áherslum í markaðsstarfi og taka kappleikinn 

sjálfan aðeins úr sviðsljósinu og einblína meira á umgjörðina, skemmtunina og veitingar svo 

dæmi séu tekin. Einhvers konar viðburður í kringum leikina er krafa frá þeim sem sækja leikina, 

þau lið sem ná árangri í að fá áhorfendur á leikina eru að selja hamborgara fyrir leik, þar er 

strax komin önnur ástæða fyrir að mæta, önnur en að horfa bara á leikinn sjálfan. Þannig 

markaðsskilaboð gætu náð inn á aukamarkhópa eins og ,,fólkið í hverfinu” eins og sá hópur var 

nefndur af viðmælendum rannsóknar 1 en sá hópur mætir bara þegar mikilvægi leiksins er orðið 

hvað mest. 

Það er verkefni íþróttafélaga að breyta hugsun í markaðsstarfinu, úr því að hugsa um þetta sem 

leik og í það að hugsa um þetta sem viðburð. Viðburður er orð sem kom mjög oft fram við gerð 

þessarar skýrslu og þá oftast að það væri skortur á slíku í heimi íþróttanna. 

7.2. Takmarkanir 
Þegar litið er til rannsóknar 1 þá eru takmarkanir hennar helst þær að viðmælendurnir fjórir 

voru allir mjög nálægt viðfangsefninu sem um var rætt og getur verið að þeir séu of tengdir því 

í einhverjum tilfellum. Það hefði getað gefið skýrari mynd af stöðunni að taka fleiri viðtöl og 

þá einnig við aðila sem ekki hafa náð árangri í því að fá áhorfendur á völlinn og bera saman 

hvort eitthvert samheiti sé á milli þeirra aðila. Í rannsókn 2 hefði mátt fá fleiri svaranir til að 

vinna með svo hægt væri að taka frekari afstöðu með tilliti til svaranna. Þá var 

spurningakönnuninni dreift á Facebook, þar með eru ekki allir með jafna möguleika á að taka 

könnunina og ekki ljóst til hversu margra hún náði. 

7.3. Frekari rannsóknir 
Það væri áhugavert að endurtaka rannsóknina og fá að borðinu fleiri viðmælendur sem geta 

hjálpað við að koma auga á vandamál sem íþróttafélögin eru að glíma við. Þá væri mjög fróðlegt 

að leggja sér könnun fyrir þá sem eru tengdir íþróttafélögunum að einhverju leyti. Gott væri að 
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fá dreifingu á þannig könnun frá félögunum sjálfum, til dæmis að senda á tölvupóstföng aðila 

tengdum félögunum, foreldra, iðkendur og stuðningsmenn. 

Í ljósi þess að í megindlega hluta rannsóknarinnar var almenningur spurður hvaða leiktími 

myndi henta þeim best upp á að mæta á leiki, spurning sem ekki var skylt að svara, þá er að 

mínu mati mikilvægt að greina vel hvaða tími hentar kjarna markhópnum. Flestir hand- og 

körfuboltaleikir eru á virkum kvöldum og byrja kl. 19:15–19:30, en flestir sem svöruðu 

spurningu um hentugan tíma fyrir leiki svöruðu að kl. 20:00 hentaði þeim best. 
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Viðaukar 
 
Viðauki I – spurningarammi fyrir viðtöl. 

1. Hverjir að þínu mati eru að koma á leikina, geturðu skipt þeim í einhverja hópa eða er 

þetta einsleitur hópur?  

2. Geturðu lýst fyrir mér hvernig verði er háttað á leiki, borga allir það sama eða eru 

afsláttarkjör í boði eða hvernig er þessu háttað hjá félögunum/félaginu?  

3. Hvar getur fólk náð sér í miða, eru einhverjir möguleikar í boði þar, hvernig myndirðu 

lýsa því? 

4. Hvar eru þessir viðburðir auglýstir?  

5. Er eitthvað í umgjörðinni sem þér hefur fundist ganga vel, draga fólk á völlinn?  

6. Er eitthvað sem þú manst eftir sem þér hefur ekki fundist ganga upp? 

7. Er eitthvað að lokum sem þú vilt koma á framfæri? 

 

 
Viðauki II – spurningakönnun í Google Forms. 
 
	
Inngangur: 
 
Góðan dag. 
 
Ég heiti Davíð Ingimundarson og er að vinna lokaverkefni mitt í Viðskiptafræði við 
Háskólann á Bifröst. Í lokaverkefni mínu er ég að kanna hvaða markaðslegu leiðir eru 
vænlegastar til árangurs til þess að fjölga áhorfendum á kappleikjum í Hand- og 
Körfuknattleik hjá íþróttafélögum á Höfuðborgarsvæðinu. 
 
Ég óska eftir því að þú gefir þér um það bil 5 mínútur og svarir nokkrum spurningum 
tengdum þessu verkefni. Ekkert tengt þessari spurningakönnun er rekjanlegt til þín sem 
persónu og er þér frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er í ferlinu. 
 
Hafir þú einhverjar ábendingar eða vilt fræðast meira um verkefnið, þá er tölvupóstfang mitt 
davidi14@bifrost.is. 
 
Takk fyrir. 
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1. Hvert er kyn þitt? 

o Karl 
o Kona 
o Annað 

 
2. Á hvaða Aldursbili ert þú? 

o 15 ára eða yngri 
o 16 – 20 ára 
o 21 – 29 ára 
o 30 – 39 ára 
o 40 – 49 ára 
o 50 – 59 ára 
o 60 – 69 ára 
o 70 ára eða eldri 

 
3. Hver er hjúskaparstaða þín? 

o Einhleyp / -ur 
o Í sambandi 
o Gift/-ur eða í sambúð 

 
4. Átt þú börn á grunnskólaaldri? 

o Já 
o Nei 

 
5. Í hvaða póstnúmeri býrð þú? 

ü Flettigluggi með póstnúmerum. 
 

6. Hvaða samfélagsmiðla notar þú? (Má haka við fleiri en einn valmöguleika) 
o Facebook 
o Instagram 
o Pinterest 
o Snapchat 
o Twitter 
o Youtube 
o Annað, hvað?__________ 

 
7. Hvaða samfélagsmiðil notar þú mest? 

o Facebook 
o Instagram 
o Pinterest 
o Snapchat 
o Twitter 
o Youtube 
o Annað, hvað?__________ 

 
8. Hvert af eftirtöldu á við um þig? (Má haka við fleiri en einn valmöguleika) 

o Ég æfi handbolta og/eða körfubolta 
o Ég æfi aðra íþrótt en handbolta eða körfubolta 
o Ég hef æft handbolta eða körfubolta 
o Ég hef æft aðra íþrótt en handbolta eða körfubolta 
o Ég á barn sem æfir eða hefur æft handbolta eða körfubolta 
o Ekkert af ofan töldu á við um mig 
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9. Falla íþróttir inn á þitt áhugasvið? 
o Já 
o Nei 

 
10. Hversu marga hand- eða körfuboltaleiki, á efsta getustigi, hefur þú sótt síðustu 12 mánuði? 

o 0 
o 1 – 5 
o 6 – 10 
o Fleiri en 10 
o Hef aldrei mætt á hand- eða körfuboltaleik. 

 
Taktu afstöðu við eftirfarandi fullyrðingar 
 

11. Ég mæti frekar á hand eða körfuboltaleiki þegar... 
 

Mjög 
sammála 

Nokkuð 
sammála 

Hvorki 
sammála né 
ósammála 

Nokkuð 
ósammála 

Mjög 
ósammála 

Veit ekki 
/ á ekki 

við 
... félagið sem 

ég styð gengur 
vel 

! ! ! ! ! ! 

... það er frítt á 
völlinn ! ! ! ! ! ! 

...ég hef séð 
leikinn 

auglýstan 
! ! ! ! ! ! 

...leikurinn 
sem á að spila 
er mikilvægur 

! ! ! ! ! ! 

...ég veit að ég 
þarf ekki að 
bíða í röð í 

miðasölu 

! ! ! ! ! ! 

 
 

12. Taktu afstöðu við eftirfarandi fullyrðingar 
 

Mjög 
sammála 

Nokkuð 
sammála 

Hvorki 
sammála né 
ósammála 

Nokkuð 
ósammála 

Mjög 
ósammála 

Veit 
ekki / á 
ekki við 

Ég myndi mæta 
oftar á leiki ef 
þeir væru á 

öðrum tímum 

! ! ! ! ! ! 

Veitingasala er 
mikilvægur 

þáttur í umgjörð 
í kringum 
kappleiki 

! ! ! ! ! ! 

Mér finnst 
auðvelt að 

nálgast 
upplýsingar um 

! ! ! ! ! ! 
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hvenær næstu 
leikir eru í 
hand- eða 

körfubolta 
Ég myndi mæta 

oftar á leiki ef 
miðaverð væri 

lægra 

! ! ! ! ! ! 

Það er 
mikilvægt að 

góð stemning sé 
á leikjum  

! ! ! ! ! ! 

Ég kaupi frekar 
miða á netinu ef 
það er í boði 

! ! ! ! ! ! 

Einhvers konar 
afþreying í 

hléum er 
mikilvæg svo ég 

mæti oftar 

! ! ! ! ! ! 

 
13. Ég mæti ekki á hand- eða körfuboltaleiki vegna þess að... 

 
 

Mjög 
sammála 

Nokkuð 
sammála 

Hvorki 
sammála né 
ósammála 

Nokkuð 
ósammála 

Mjög 
ósammála 

Veit 
ekki / á 
ekki við 

...ég hef lítinn 
tíma ! ! ! ! ! ! 

...ég hef ekki 
áhuga á hand- 
eða körfubolta 

! ! ! ! ! ! 

...ég veit ekki 
hvenær 

leikirnir eru 
! ! ! ! ! ! 

...mér finnst 
betra að horfa 

á leikina í 
sjónvarpinu 

! ! ! ! ! ! 

...tímasetningar 
á leikjunum 

henta mér ekki 
! ! ! ! ! ! 

 
 
Valfrjálsar spurningar 
Athugið að ekki er skylt að svara eftirfarandi spurningum. 
 

14. Hvaða leiktími myndi henta þér best til þess að mæta á leiki? 
Svar:     
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15. Hvað þurfa íþróttafélög eða sérsambönd helst að gera til þess að fleiri mæti á leiki? 
Svar:     

 
 

16. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri að lokum tengt þessu málefni? 
Svar:     

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



	

	

 
 

 
 
 


