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Úrdráttur
Íslensk knattspyrnufélög bjóða áhorfendum sínum að kaupa einföld árskort á leiki liða sinna í
dag. Með hvatakerfi og auknu virði á ársmiðum er hægt að réttlæta hærra verð á nýjum
árskortum sem gefin eru út af miðlægum þjónustuaðila sem þjónustar öll knattspyrnufélögin.
Takmarkið er jú alltaf að gera vöruna eftirsóknaverða í huga neytenda. Samkeppni
knattspyrnuleikja er við ýmsar aðrar afþreyingar í landinu og því er nauðsynlegt að vera með
rétta staðfærslu á markaði. Að bjóða uppá rafræn kort sem veita aðgang að öllum leikjum þess
félags sem áhangandi fylgir, á lægra verði heldur en ef keyptir yrðu stakir miðar á alla leiki,
ætti að vera góður hvati fyrir viðskiptavininn að kaupa slíkt kort.
Áhorf á leiki í Íslandsmeistarmótinu í knattspyrnu hefur dregist saman undanfarin ár og
meðaltalsáhorf á Íslandi breytist nokkuð á árunum 1999-2016. Árið 2007 er meðaláhorf
langhæst á tímabilinu, en þá komu 1329 manns að meðaltali á leiki. Frá þeim tíma hefur áhorf
farið minnkandi með áberandi dýfu árin 2014 og 2016. Í niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá
að aukning er á áhorf á útileiki hjá stuðningsmönnum árið 2018 miðað við árið 2017. Það er
klár vísbending um að þeir vilji fara á leiki síns liðs þótt þeir séu að leika á útivelli. Niðurstaða
þessarar rannsóknar gefur ágætis vísbendingu um það að með virðisaukandi aðgerðum væri
hægt að fjölga áhorfendum á knattspyrnuleiki enn frekar. Útgáfa rafrænna aðgangskorta ein og
sér myndu ekki hafa sömu áhrif. Hvatning frá félagsliði í gegnum samræmdar vefsíður og bein
markaðsetning er ákjósanleg leið til þess að auka áhorf á leiki í Íslandsmeistaramóti í
knattspyrnu.
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1. Inngangur

Rannsakandi þessarar ritgerðar er áhugamaður um knattspyrnu á Íslandi og virkur áhorfandi
leikja í Pepsi-deild karla í knattspyrnu. Áhugi hans á viðfangsefninu kviknaði eftir að hafa rætt
deildina við vin og félaga. Félagi höfundar er dómari í yngri flokkum hjá Knattspyrnusambandi
Íslands (KSÍ) og hafði verið að velta því fyrir sér hvernig hægt væri að auka aðsókn að
knattspyrnuleikjum í Pepsí deildinni. Sú hugmynd kviknaði að rannsaka markaðsáætlun fyrir
Knattspyrnukort sem er hugsað sem aðgangskort fyrir heima- og útileiki í efstu deild karla í
knattspyrnu. Þess háttar aðgangskort ætti að vera auðvelt að taka upp á mörgum knattkeppnum
og íþróttaviðburðum.
Á leikskýrslum til KSÍ kemur fram áhorfendafjöldi á öllu leikjum en ekki liggur ljóst fyrir
hvernig sú talning á sér stað og hvort hún sé nægjanlega nákvæm.
Rannsakanda finnst vanta meiri hvata til að versla ársmiða eða aukin virðisauka fyrir áhangenda
þess félags sem hann styður í gegnum súrt og sætt. Því var farið að stað með það að skoða
breytingar eða útfærslur á réttri skráningu áhorfenda.
Úrvalsdeild karla í knattspyrnu, eða Pepsi deildin eins og hún hefur verið kölluð undanfarin ár,
á sér langa sögu. Hún var stofnuð árið 1912 og er Íslandsmeistaramót. Tólf félagslið leika í
deildinni, á heimavelli og að heiman. Hvert lið leikur 22 leiki á Íslandsmeistaramótinu og
sigurvegari er krýndur í lok móts sem Íslandsmeistari karla í knattspyrnu. KSÍ er samband
héraðssambanda og íþróttabandalaga félaga innan Íþróttasambands Íslands, sem iðka og keppa
í knattspyrnu. KSÍ er æðsti aðili knattspyrnumála á Íslandi.
Í þessari ritgerð verður skoðuð ákveðin leið til markaðssetningar á hvatakerfi og hvernig sú leið
gæti leitt til aukinnar sölu á aðgangsmiðum á knattspyrnuleiki, ásamt því að auka þjónustu til
knattspyrnuáhorfenda í Pepsi deildinni til að mynda samrýmda upplýsingagjöf til áhorfenda
burtséð frá því hvaða félag um ræðir á samræmdum vefsíðum félagana. Knattspyrnufélögin í
Pepsi deildinni eru að nota nokkurs konar hvatakerfi dag, með það markmið að auka aðsókn á
leiki. Það gengur ekki vel þar sem tölur sýna að áhorfendum fer fækkandi á leikjum.
Hugmyndin að Knattspyrnukortinu gengur út á það að auka aðsókn á knattleiki í úrvalsdeildinni
og í leiðinni að bæta skráningu á fjölda áhorfenda þegar fram líða stundir.
Markmiðið með þessu verkefni er að skoða möguleika á því að auka markaðshlutdeild hjá
knattspyrnufélögum í Pepsi deildinni á Íslandi á afþreyingamarkaði.
Ýmsar spurningar vakna þegar því er velt fyrir sér hvað veldur því að knattspyrnuáhugamenn
fara ekki á völlinn og líta framhjá vörum sem eru í boði hjá knattspyrnufélögunum. Hví mætir
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ekki meginþorri áhangenda íklædd búningi liða sinna á leiki? Er það vegna lítils sýnileika
liðanna? Er verðið of hátt á leiki, býðst sambærileg afþreying á betra verði?
Eitt er þó víst, að góð vara á góðu verði selst ef hún er nægilega sýnileg, spurningin er bara
hvort aðildarfélög Íslensks Toppfótbolta og KSÍ séu of sundurleit.
Íslenskur Toppfótbolti eru hagsmunasamtök félaga sem reka lið í efstu deild karla í knattspyrnu.
Þau hafa það að markmiði, meðal annars, að skapa félögunum sem best rekstrarskilyrði og
stuðla að vexti og framgangi íslenskrar knattspyrnu. Með því að skoða þessar spurningar ásamt
því að svara rannsóknarspurningunni, sem lögð er fram í þessari ritgerð, getum við fundið út þá
leið sem stjórnendur aðildarfélgaganna geta farið til þess að stækka markaðshlutdeild þeirra
ásamt því að auka framlegð í rekstri.
Við vinnslu ritgerðarinnar fór rannsakandi fljótlega að horfa til þess hvað þeir eru að gera, eftir
samtöl við áhrifamenn í nokkrum liðum í efstu deild knattspyrna. Rannsakandi fékk töluleg
gögn frá Íslenskum Toppfótbolta, sem snúa að áhorfi á knattspyrnuleiki hér á landi í efstu deild
karla, til þess að athuga hvort það sé raunveruleg aukning eða fækkun á fjölda áhorfenda á
leikjum. Skoðað verður hvort mögulegt er að koma á betri rafrænni skráningu á aðsókn, í formi
ársmiða (e. season ticket) þar sem hvert lið selur árskort sín úr miðlægum grunni, sem og á
stökum miðum með strikamerki til skönnunar. Þá verður einnig athugað hvort það séu
möguleikar á aukinni hlutdeild á afþreyingamarkaði hjá KSÍ.
Íslenskur Toppfótbolti og KSÍ hafa skráð áhorfendatölur á leikjum undanfarin ár og er fjöldi
áhorfenda skráður á leikskýrslu sem afhent er félögunum að loknum hverjum leik.
Þó svo að hér sé fjallað um knattspyrnukort þá ætti að vera auðvelt að heimfæra hugmyndina í
heild sinni upp á íþróttakort. Þau gætu þá orðið að sjálfstæðum kortum innan hverrar
íþróttagreinar fyrir sig.
Í þessari ritgerð hér á eftir verður kannað hvort hægt sé að auka aðsókn á knattspyrnuleikjum í
efstu deild karla með rannsóknarspurningunni „Mun knattspyrnukortið auka aðsókn að
íslenskum knattspyrnuleikjum í efstu deild karla?“
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1.1. Uppbygging ritgerðar
Ritgerðin skiptist upp í fimm meginkafla. Inngang þar sem er ferið yfir tilurð verkefnisins og
það útskýrt, þá er farið í aðferðarfræði kafla þar sem rannsóknaraðferð rannsakandans er útskýrð
og hvaða aðferðir eru notaðar í verkefninu. Í þriðja kafla er fjallað um fræðilega bakgrunn
verkefnisins og ýmis hugtök útskýrð. Hvaða módelum fræðimanna er verið að nýta í
verkefninu. Fjórði kaflinn fjallar um rekstaráætlun verkefnisins sem er sett upp með fyrirfram
ákveðnum forsendum. Í fimmta kafla fjallar rannsakandi um niðurstöður sínar í verkefninu
ásamt því að svara rannsóknarspurningunni. Í lokin koma heimildir og viðaukar.
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2. Aðferðarfræði

Í þessum kafla er fjallað um þær leiðir sem rannsakandi notaðist við til þess að nálgast
viðfangsefnið. Sagt er frá því hvernig gögnum var safnað saman og hvernig úrvinnslu gagna
var háttað.

2.1. Rannsóknaraðferð
Flestar rannsóknir eru gerðar annað hvort með megindlegum eða eigindlegum
rannsóknaraðferðum. Aðal tilgangur rannsókna er að leysa vandamál og það er gert meðal
annars með því að safna upplýsingum um það málefni sem þarf að leysa. Þegar skýrsla er svo
birt með niðurstöðum rannsakandans er hann að koma hugrenningum sínum áfram til lesenda
skýrslunnar sem geta þá hugsanlega notað hana til að auka eigin þekkingu eða hreinlega að
velta henni fyrir sér. Hægt er að segja að ef eitthvað vandamál blasir við og lausnin er ekki
augljós þarf að skoða og leysa rannsóknarvandamálið og í því felst það að rannsakandinn þarf
að gera sér grein fyrir hvað hann veit í raun og veru eða hvað hann skilur ekki í raun og veru í
sambandi við vandamálið (Booth, Colomb og Williams, 2008). Með eigindlegum
rannsóknaraðferðum er viðtölum og þátttökuathugunum beitt til að afla upplýsinga um
rannsóknarefnið og er því um djúpa vitneskju fárra einstaklinga að ræða. Megindlegar
rannsóknaraðferðir snúast meðal annars um að spyrja stóran hóp einstaklinga staðlaðra
spurninga í formi spurningalista. Slíkar frumupplýsingar (e. primary data) sem fást með þessum
rannsóknaraðferðum eru sérsniðnar upplýsingar sem hjálpa beint við að leysa verkefni
rannsakandans. Oft eru það markaðsfyrirtæki sem afla upplýsinganna og greiða þarf fyrir afnot
af þeim (Kotler og Keller, 2016). Gögn markaðsfyrirtækjanna eru oft áreiðanlegri, en gögn
fengin annarsstaðar frá, og því æskileg. Rannsakandi hér hefur ekki slík gögn undir höndum.
Hins vegar eru fyrirliggjandi gögn fengin hjá Íslenskum Toppfótbolta. Þau eru annars stigs
upplýsingar (e. secondary data) sem hefur verið safnað saman hjá hagsmunasamtökunum.
Einkenni annars stigs upplýsinga er að oft verður tilvist þeirra til í einhverjum öðrum tilgangi
en þeim sem notaður er við rannsóknir. Áhorfendatölur fást með talningu á aðgangsmiðum á
leikjum og talningu á fólki á áhorfendapöllum. Þessar talningar eru mjög gott innlegg í
greiningu eins og þá sem fer fram hér síðar. Kostir þessara upplýsinga er að þær eru nægjanlega
ítarlegar til að greina lausnina við vandamálið fljótt og vel (Kotler og Keller, 2016).
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2.2. Sex þrepa aðferð Philips Kotler og Kevin Kellers
Rannsakandi vinnur eftir aðferðarfræði þeirra Philips Kotler og Kevin Lane Keller. Henni er
skipt upp í sex stig frá því að rannsóknarverkefnið er valið og þar til kemur að kynningu á
niðurstöðum (Kotler og Keller, 2016).
Samkvæmt sex þrepa kenningu þeirra Kotlers og Kellers (2016), sem sjá má á mynd 1, þá hefst
hún á því að velja rannsóknarefni. Rannsóknarefnið hér snýr að því að athuga hvort hægt sé að
auka áhorf á leiki á Íslandi, í fyrstu deild karla í knattspyrnu. Næst er að móta rannsóknaráætlun
sem lýsir því hvernig ætlað er að rannsóknin verði framkvæmd. Rannsakandi myndaði
beinagrind að efni og lýsti því í áætlun hvernig ritgerðarsmíðinni yrði háttað. Þriðja þrepið er
að afla upplýsinga um rannsóknarefnið. Rannsakandi náði ekki í forsvarsmenn KSÍ þegar hann
leitaði eftir upplýsingum, en eftir viðræður við nokkra innanbúðamenn tveggja félagsliða var
honum bent á tala við hagsmunasamtök liðanna í efstu deildum karla í knattspyrnu, Íslenskan
Toppfótbolta (toppfotbolti, e.d.). Hjá þeim fengust töluleg gögn um aðsókn á knattspyrnuleiki
síðustu ára.
Enn fremur voru skoðaðar bækur eftir helstu kenningasmiði markaðsfræðinnar og leitað var
fanga eftir upplýsingum sem tengist efninu víðast hvar. Í fjórða þrepi þarf að meta
upplýsingarnar sem liggja á borðinu. Rannsakandi skoðaði upplýsingarnar sem hann hafði aflað
sér, lagði mat á þær til að átta sig á breytingum í þeim, hvort það hafi verið fjölgun eða fækkun
á áhorfi á knattspyrnuleikjum í Pepsi-deildinni undanfarin ár hjá hverju liði. Fimmta skrefið
gengur út á það að vinna úr þeim heimildum sem liggja fyrir og setja þær fram. Síðasta skrefið
í sex þrepa aðferð Kotlers og Kellers er kynna niðurstöðunar sem rannsakandi fær úr gögnunum.
Rannsóknarefni
valið

Unnið úr
heimildum

Upplýsingaöflun

Rannsóknaráætlun mótuð

Upplýsingar
metnar

Niðurstöður
kynntar

Mynd 1: Sex þrepa aðferðarfræðilíkan Kotler og Keller (2016)

2.3. Megindlegar rannsóknaraðferðir
Í þessari rannsókn er notast við megindlega (e. Quantitative) rannsóknaraðferð. Ástæðan fyrir
því að þessi rannsóknaraðferð var valin er sú að fyrir liggja tölulegar upplýsingar um
áhorfendafjölda síðustu ára í efstu deild karla í knattspyrnu. Rannsóknargögnin eru tölulegar
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upplýsingar og nýtast vel til markaðsrannsókna. Í megindlegum rannsóknum er meðal annars
verið að skoða ytri veruleikann og mæla það sem sést.
Með megindlegum rannsóknaraðferðum fást tölulegar upplýsingar um rannsóknarefni sem
hægt er að nota sem ályktun á þýði. Þýði er samansafn einstaklinga með ákveðna eiginleika
sem eru skoðaðir í heild sinni, í þessu tilfelli allir áhorfendur knattspyrnuleikja sem taldir eru í
leikskýrslu (Sigríður Halldórsdóttir (ritsjóri), 2016). Úrtak er safn einstaklinga, eða hluti þeirra,
sem er valið úr skilgreindu þýði. Í þessu tilfelli er úrtakið þá hvert íþróttafélag fyrir sig og gerð
er nánari skoðun á því (Sigríður Halldórsdóttir (ritsjóri), 2016). Ástæðan fyrir því að
rannsakandi valdi þessar aðferð er sú að með henni má sjá heildarmynd (Polit og Beck, 2006)
af fjölda áhorfenda og þróun áhorfafjölda síðustu ára.

2.4. Lýsandi tölfræði
Lýsandi tölfræði (e. description) er hugtak sem lýsir því þegar gögn er dregin saman og saga
þeirra skoðuð, hvort sem það er með töflum eða myndritum. Síðan eru þau sett fram á einfaldara
formi, án þess að tapa of miklum upplýsingum (Agresti, 2018). Áhorfstölur eru skoðaðar frá
árinu 2014 til ársins 2018. Fjöldi áhorfenda á heimaleikjum og útileikjum félagssliða, sem eru
í efstu deild hverju sinni, er dreginn fram.

2.5. Gagnasöfnun
Töluleg gögn um fjölda áhorfenda á leikjum fengust hjá Íslenskum Toppfótbolta. Eftir samtal
við formann samtakanna og starfsmann þeirra var góðfúslega veitt heimild til þess að fá gögn
afhent til frekari úrvinnslu á aðsókn á knattspyrnuleikjum í Pepsí- deild sem samtökin hafa
samviskulega skráð niður. Gögnin eru áhorfstölur frá mismunandi árum, mismunandi eftir
umferðum og hvort um heimaleika eða útileik er að ræða. Rannsakandi fékk einnig upplýsingar
um áhorfstölur frá Svíþjóð, Noregi, Danmörku.
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3. Fræðilegur bakgrunnur
3.1. Markaðfærsla
Markmið markaðsfærslu (e. marketing) er að sinna þörfum viðskiptavina og sjá til þess að þeir
séu ánægðir. Markaðsfærsla á að skapa ákveðið virði fyrir viðskiptavini og tryggja langvarandi
samband og traust milli söluaðila og viðskiptavina þeirra (Kotler, Armstrong og Harris, 2017).
Til þess að það sé hægt skiptir máli fyrir söluaðila að afla upplýsinga um markaðinn. Þar koma
markaðsrannóknir að góðum notum. Á markaði eru allir núverandi og hugsanlegir kaupendur,
sem hafa sömu þarfir, sem markaðsfærslan sér um að uppfylla (Kotler o.fl., 2017). Ávinningur
þess að vera með markaðsáætlun sem er gerð eftir markaðsrannsóknum gefur félögunum
skýrari sýn á markaðinn á næstu árum, betri heildarsýn og mögulega verða markmið félagana
skýrari fyrir vikið. Einnig hjálpar markaðsáætlun söluaðilum að halda sér við efnið, það er að
segja þeir þjónusta viðskiptavini sína jafnvel eða betur þegar fram líða stundir. Einnig getur
markaðsáætlun verið fyrirbyggjandi ef eitthvað óvænt kemur upp á markaðnum, hvort sem það
yrðu jákvæðar efnahagshorfur eða neikvæðar. Stjórnendur í dag eru oftar en ekki haldnir þeim
misskilningi að markaðsfærsla snúist aðallega um auglýsingar og sölumennsku, en hafa ekki
þarfir viðskiptavina að leiðarljósi (Kotler o.fl., 2017). Það er því gott að skipta markaðsstarfi
upp í þrjá þætti. Markaðshlutun, markaðsmiðun og staðfærslu (e. STP marketing) og kallast það
einu nafni miðað markaðsstarf (Hollensen, 2010). Mynd 2 hér að neðan skýrir þetta ágætlega
myndrænt.

Markaðshlutun

Markaðsmiðun

Staðfærsla

•Eftir hvaða breytum
skal hluta
markaðinn?
•Gera grein fyrir
markaðshlutun

•Hvað gerir
markaðshlut
áhugaverðan?
•Velja markhóp sem
þjóna á

•Hvernig á að
staðfæra tilboðið?
•Samval söluráða
fyrir hvern markhóp

Mynd 2: Miðuð markaðsfærsla (e. STP marketing)
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3.2. Miðuð markaðssetning
Góð markaðssetning snýst um að uppfylla þarfir neytenda, þ.e. bjóða upp á vöru eða þjónustu
sem viðskiptavinir þurfa og vilja. Oft eru notaðir fjórir söluráðar (e. The four P’s) til þess að
skilgreina helstu þætti markaðssetningar. Söluráðarnir fjórir eru vara, verð, kynning og dreifing.
Mynd 3 sýnir hvernig söluráðarnir tengjast og hafa þarf þá alla í huga við markaðssetningu á
vöru og þjónustu.

Vara (e.
product)

Verð (e.price)

Söluráðarnir
(e.4p)

Vettvangur (e.
place)

Vegsauki (e.
promotion)

Mynd 3: Söluráðarnir fjórir

Til þess að ná sem mestum árangri í markaðssetningu og að hún nái til sem flestra þarf að skipta
viðskiptavinum í hópa og skilgreina hvern hóp fyrir sig. Að skipta viðskiptavinum niður í hópa
nýtist vel sem hjálpartæki við að forgangsraða og finna út hvar sé best að verja fjármagni við
markaðssetninguna (Kotler o.fl., 2017). Þegar viðskiptavinum er skipt niður í hópa kallast hver
hópur markhópur (e. target market).
Nú til dags skoða stjórnendur sífellt fleiri mismunandi aðferðir við markaðssetningu. Miðuð
markaðssetning er talin vera grundvöllur nútíma markaðsstarfs í dag. Með miðaðri
markaðssetningu er verið að beina ákveðinni vöru eða þjónustu til ákveðins markhóps
(Thorhallur Gudlaugsson og Elfa Björk Erlingsdóttir, 2009).
Miðuð markaðssetning skiptist í þrjá hluta, markaðshlutun (e. segmentation), markaðsmiðun
(e. targeting) og staðfærslu (e. positioning). Markaðssetningin skiptist ekki jafnt niður á þessa
hluta þar sem mikilvægi viðskiptavina er mismikið.
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3.2.1. Markaðshlutun (e. segmentation)
Markaðshlutun er það þegar markaði er skipt niður í smærri hópa og þeirra greindur frekar, þ.e.
skipt niður í markhópa. Þetta er gert vegna þess að neytendur hafa mismunandi þarfir og
langanir. Með markaðshlutun geta fyrirtæki fengið betri skilning á þörfum viðskiptavina sinna
og nálgast þá með skilvirkari hætti (Kotler o.fl., 2017). Markaðshlutun þarf að tengjast stefnu
fyrirtækjanna sem skiptir máli þegar aðferð við markaðshlutun er valin (Wierenga, 2008).
Við markaðshlutun eru nokkrar mismunandi breytur notaðar. Oft eru það lýðfræðilegar breytur,
aldur, kyn, búseta og þess háttar. Ekki er hægt að fullyrða að ein leið sé betri en önnur við val
á breytum sem þarf að nota við markaðshlutun, en í ritgerð þessari er stuðst við svokallaðan
lífsviðhorfs hóp, sem er hópur af fólki, körlum eða konum, sem falla undir það sem kallað er
áhorfandi eða áhangadi knattspyrnuliða (Solomon, Bamossy, Askegaard og Hogg, 2010). Þar
sem kauphegðun er mjög mismunandi hjá neytendum og þarfir neytenda jafn ólík og þeir eru
margir þá er erfitt og dýrt að þjóna öllum (Kotler o.fl., 2017) en í tilfelli áhorfenda á
knattspyrnuleikjum þá er sá hópur frekar einsleitur og líklegur til þess að greiða hærra verð en
ella þegar mat á vörunni er lokið í hugskoti þeirra (Kotler og Keller, 2016).

3.2.2. Markaðsmiðun (e. targeting)
Þegar búið er að skipta viðskiptavinum upp í markhópa er markaðsmiðun notuð til að ákvarða
hvaða hópar verða fyrir valinu í markaðssetningu og hversu marga. Á þessu stigi er hópurinn
fundinn sem fyrirtæki ætla einbeita sér að í markaðsstarfi sínu. Þetta stig er lykilþáttur við gerð
markaðsáætlana. Þeir sem vinna að markaðsmiðun þurfa að hafa tvö atriði í huga. Aðstæður og
eiginleikar markhópsins sem félagið mun einbeita sér að og hversu vel félagið er búið undir
samkeppnina. Ein tegund markaðsmiðunar er aðgreind markaðsmiðun. Þar velur félagið saman
söluráða fyrir tvo eða fleiri markhópa. Þetta getur kostað meira en venjuleg markaðsmiðun en
getur þó skilað meiri sölu ef rétt er unnið (Adcock, Halborg og Ross, 2001).
Önnur tegund markaðsmiðunar er sérhæfð markaðsmiðun. Þá einblína fyrirtæki á ákveðinn
markhóp í stað þess að ná litlum hluta af heildarmarkaði. Þessi tegund markaðsmiðunar er oft
notuð ef fjármagn er lítið (Bogi Þór Siguroddsson, 1993).
Markhópurin sem þessi rannsókn snýr að eru karlar og konur sem eiga það sameiginlegt að vilja
fylgja sínu knattsypyrnuliði á völlinn, hvort sem það er á heimavelli eða útivelli. Í þessum hópi
er fólk sem ann knattspyrnu og vill sameinast í gleði og sorg yfir árangri félagsins með
samáhangendum sinna liða. Þessir einstaklingar vilja fara á alla leiki, ekki bara heimaleiki,
skemmtunarinnar vegna til að sjá leikinn, spá og spekulera. Í tilfelli knattspyrnuáhorfenda þá
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eru þeir grundvallaratriði í vali á markhópi. Þessi markhópur er nægjanlega stór til að standa
undir arðbærri sölu á ársmiðum á alla leiki (Adcock o.fl., 2001).

3.2.3. Staðfærsla (e. positioning)
Með staðfærslu er markmiðið að móta ímynd vörumerkis eða ákveðinnar vöru í huga neytenda.
Þá er sköpuð skýr, aðgreinanleg og eftirsóknarverð vara og hún borin saman við aðra vöru. Það
er gert til að skapa forskot á samkeppnisaðilann. Þegar ná á samkeppnisyfirburðum þá þarf að
vera með vöru sem hefur meira virði en aðrar vörur á markaði, annað hvort lægra vöruverð eða
með eiginleikum sem hefur meiri ávinning fyrir neytandann en önnur sambærileg vara frá
samkeppnisaðila (Kotler o.fl., 2017).

3.3. Markaðsráðarnir (samval söluráða)
Þegart ákvarða þarf hvaða vöru á að bjóða uppá, verðið sem á að bjóða neyendum, aðgengi
neytandans að vörunni og hvernig á að vekja athygli á henni er gripið til samvals söluráða.
Samval söluráða (e. marketing mix) er allt það samspil sem varan býður uppá. Allir þessir þættir
styðja við hvorn annan og eru í raun háðir hvort öðrum eins og sést á mynd 3. Tilfinningar og
hegðun neytenda geta ekki síst stýrt þessari hegðun (Kotler o.fl., 2017).

3.4. Vörumerki
Vörumerki er merki, eign félagsins og neytendur upplifa það, meta og hafa tilfinningar gagnvart
því. Neytendur tengja vörumerkið við virði í huga þeirra. Vörumerkið er þrátt fyrir allt eingöngu
til í huga fólks. Styrkur þess til að hafa áhrif á skynjun fólks getur breytt upplifun þess sem
notar vöruna og vörumerki höfðar sjaldnast til allra. Með vörumerki sem í ritgerð þessari er
félagsmerki og merki efstu deildar í knattspyrnuer hægt að fá markhópinn til að samsvara sig
við félagið eða merkið og fær því vörumerkið, neytendur til að velja það frekar en
samkeppnisaðilana. Neytendur eru oft tilbúnir að kaupa vöruna frekar ef þeir samsvara sig að
vörumerkinu og eru frekar tilbúnir að leggja aðeins meira á sig til að nálgast hana ef það þekkir
og treystir vörumerkinu. Virði vörumerkis er að það endurspeglast í viðbrögðm við þekkingu á
vörumerkinu og vörumerkið hefur aðgreiningu frá öðrum merkjum á markaði. Því birtist virði
vörumerkis í viðbrögðum við auglýsingum (e. ad recall). Virði þess er því mikilvægt þar sem
búið er að byggja upp í fortíðinni og verður áttaviti fyrir markaðsaðgerðir í framtíðinni. Að
byggja upp virði vörumerkis snýst um að halda fókus og aftur fókus (Keller, 2013).
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3.5. Notkun stafræna miðla í markaðssetningu
Heimurinn stendur frammi fyrir tæknibyltingu í dag, sem getur í grundvallaratriðum breytt því
hvernig við lifum, vinnum og tengjumst hvort öðru tæknilega séð. Vegna flókins umfangs
stafrænna umbreytinga er hún ólík því sem mannkynið hefur upplifað áður. Ekki er vitað
hvernig hún mun þróast en eitt er ljóst að viðbrögð við þessari breytingu verða að vera samþætt
og alhliða gagnvart hagsmunaraðilum hvort sem það eru iðkendur, starfsmenn, yfirvöld eða
viðskiptavinir (Scwab, 2016). Menning fyritækja breytist oft við stafrænna umbreytingu því
hún krefst þess að þau þurfi stöðugt að fást við síbreytileg viðfangsefni. Fyrirtækin gera það
með tilraunum og taka áhættu sem leiðir til nýrra verkefna. Það þýðir einfaldlega að stundum
þurfa fyrirtækin að hverfa frá fyrrum viðskiptaaðferðum sínum sem það var byggt á, yfir í það
að fara nýjar leiðir til að nálgast viðskiptavini sína („What is digital transformation?“, 2018).
Stafræn umbreyting fyrirtækja eða íþróttafélaga, óháð því hvers konar fyrirtæki eða heild um
er að ræða, hefur nokkra sameiginlega eiginleika. Þessa eiginleika má flokka niður í fjórar
mismunandi víddir;
• Notkun tækni.
• Beytingu á gildis sköpun.
• Breytingu á uppbyggingu.
• Fjárhagslegum þáttum.
Þegar horft er til notkunar á tækni hjá íþróttafélögum er vert að skoða það hversu dugleg þau
eru að innleiða tækninýjungar inn í félagið og einnig hvernig þessi sömu félög nýta sér tæknina.
Það þarf einnig að horfa á það hvort að stefnumótandi uppbygging eigi sér stað í félaginu og
hvort að unnið sé markvisst að því að standa vörð um þær tækniframfarir sem eiga sér stað,
þannig að félögin geti nýtt sér tækniferla til góðs. Íþróttafélög þurfa að setja puttann á það hvort
þau vilji vera framúrskarandi þegar kemur að því að innleiða og þróa sínar eigin tæknivæddu
leiðir eða hvort að þau nýti sér ferla sem eru staðlaðir og búnir til af utanaðkomandi aðilum til
þess að nýta sér til góðs (Matt, Hess og Benlian, 2015).

3.6. Niðurstöður
Í kaflanum hér á eftir mun rannsakandi skoða áhorf á leiki í Pepsí deild karla í knattspyrnu og
lýsa því. Hægt er að sjá að meðaláhorf leikja í Pepsí deild á árunum 2014-2018 er mismunandi
eftir félögum. Félögin sjá um talningu á leikjum sem er skráðar á leikskýrslu og fer hún til KSÍ
að leik loknum. Samkvæmt tölum frá Íslenskum Toppfótbolta sóttu 110.675 manns völlinn
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samanlagt árið 2017, hjá öllum liðum. Meðaltalsáhorf á heimaleikjum allra liða samkvæmt
skráningu félagana sjálfa á árunum 2014-2018 er 876 manns. Hafa þarf í huga að félögin ÍA og
Víkingur Ólafsvík voru tvisvar í Pepsídeild á þessu tímabili og KA þrisvar.
Áhugavert er að skoða tölfræðina, hvernig hún skiptist á milli heimaleikja og útileikja hjá hverju
liði fyrir sig. Víkingar Reykjavík og KR virðast vera duglegri að fara á heimaleiki en útileiki
og áhangendur Víkings Ólafsvík sækja frekar útileiki en heimaleiki.
Tafla 1: Meðaltalsáhorf árið 2017 heima- og útileikir.

Heimaleikir 2017
KR
Breiðablik
Valur
FH
Stjarnan
Víkingur R.
KA
ÍA
Fjölnir
ÍBV
Grindavík
Víkingur Ó.

1,124
1,081
1,076
1,060
953
905
787
718
678
640
594
445

Útileikir 2017
Stjarnan
FH
Valur
Breiðablik
KA
Víkingur Ó.
Fjölnir
KR
Grindavík
Víkingur R.
ÍA
ÍBV

950
929
929
913
875
857
831
826
821
857
734
652

Eins og sjá má í töflu 1 er munur á aðsókn á milli heima- og útileikja árið 2017.
Árið 2018 sóttu 113.297 manns völlinn samanlagt hjá öllum liðum, sem er örlítil aukning frá
árinu á undan. Sama tölfræði er skoðuð og hér að ofan með skiptingu á milli heimaleikja og
útileikja hjá hverju liði fyrir sig. Eins og sést á töflu 2 hér að neðan eru KR-ingar duglegri að
fara á útileiki en heimaleiki sem er breyting frá fyrra ári, þó hún sé ekki mikil. Blikar sækja
heimaleiki betur en útileiki. Víkingar R. sækja frekar heimaleiki en útileiki eins og árið á undan.
Tafla 2: Meðaltalsáhorf árið 2018 heima- og úileikir

Heimaleikir 2018

Breiðablik
Valur
FH
Stjarnan
KR
Fylkir
Víkingur R
Fjölnir
KA

1249
1207
1069
1026
977
848
826
788
691

Útileikir 2018

KR
Fylkir
Breiðablik
Keflavík
Valur
FH
Stjarnan
Fjölnir
KA

1036
1044
1024
986
966
958
832
728
726
21

ÍBV
Grindavík
Keflavík

598
523
498

Víkingur R.
IBV
Grindavík

693
665
643

3.6.1. Meðaltalsáhorf frá árinu 2014-2018
Þegar litið er á meðaltalsáhorf á heimaleikjum hvers liðs fyrir sig sem átti sæti í Pepsídeild karla
í knattspyrnu árið 2014 - 2018 sést ákveðin rauður þráður hjá hverju félagsliði. Fylgnilínan
sýnir hvort það er raunveruleg aukning, hnignun eða stöðnun í áhorfi á tímabilinu. Í þessari
tölfræði eru ekki til haldbær gögn fyrir þau félagslið sem áttu lið í keppninni utan þeirra liða
sem áttu sæti í Pepsídeild karla í knattspyrnu 2018.

Meðaltalsáhörf heimaleikja

3.6.2. Meðaltalsáhorf heimaleikja 2014-2018
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Mynd 4: Meðaltalsáhorf heimaleikja FH 2014 – 2018

Meðaltalsáhorf hjá FH er minnkandi frá árinu 2014 – 2018 á heimaleikjum. Árið 2015 sker sig
aðeins úr þar sem meðaltalsfjöldinn var 1925 manns. Það ár var FH í 1. sæti. Árið 2014 var
meðaltalsfjöldinn 1741, árið 2016 var meðaltalsfjöldinn 1541, árið 2017 var meðaltalsfjöldinn
1060 og árið 2018 var meðaltalsfjöldinn 1069. Minnkandi áhorf.
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Meðaltalsáhörf heimaleikja
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Mynd 5: Meðaltalsáhorf heimaleikja KR 2014 – 2018

Meðaltalsáhorf á heimaleikjum hjá KR er minnkandi frá árinu 2014 – 2018. Árið 2015 sker sig
aðeins úr þar sem meðalfjöldinn var 1421 manns. Það ár endaði KR í 3. sæti í lok árs. Árið 2014
var meðalfjöldinn 1238, árið 2016 var meðalfjöldinn 1163, árið 2017 var meðalfjöldinn 1124
og árið 2018 var meðalfjöldinn 977. Minnkandi áhorf á tímabilinu.

Meðaltalsáhörf heimaleikja
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Mynd 6: Meðaltalsáhorf heimaleikja KR 2014 – 2018

Meðaltalsáhorf hjá Breiðabliki er eilítið stígandi frá árinu 2014 – 2018 á heimaleikjum. Árið
2015 sker sig aðeins úr þar sem meðalfjöldinn var 1374 manns. Það ár endaði Breiðablik í 2.
sæti í lok ársins. Árið 2014 var meðalfjöldinn 1038, árið 2016 var meðalfjöldinn 1203, árið
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2017 var meðalfjöldinn 1081 og árið 2018 var meðalfjöldinn 1245. Eilítið stígandi í áhorfi á
tímabilinu.

Meðaltalsáhörf heimaleikja
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Mynd 7: Meðaltalsáhorf heimaleikja Stjörnunnar 2014 – 2018

Meðaltalsáhorf hjá Stjörnunni er sambærilegt á árunum 2014 – 2018 á heimaleikjum. Árið 2016
sker sig aðeins úr þar sem meðalfjöldinn var 1115 manns. Það ár endaði Stjarnan í 2. sæti á
tímabilinu. Árið 2014 var meðalfjöldinn 969, árið 2015 var meðalfjöldinn 1026, árið 2017 var
meðalfjöldinn 953 og árið 2018 var meðalfjöldinn 1026. Frekar jafnt áhorf á tímabilinu.

Meðaltalsáhörf heimaleikja
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Mynd 8: Meðaltalsáhorf heimaleikja Víkings R. 2014 - 2018

24

Meðaltalsáhorf hjá Víking R. er fallandi frá árinu 2014 – 2018 á heimaleikjum. Árið 2015 sker
sig aðeins úr þar sem meðalfjöldinn var 1133 manns. Það ár endaði Víkingur R í 9. sæti í lok
ársins. Árið 2014 var meðalfjöldinn 990, árið 2016 var meðalfjöldinn 1203, árið 2017 var
meðalfjöldinn 1081 og árið 2018 var meðalfjöldinn 1245. Minnkandi áhorf á tímabilinu.

Meðaltalsáhörf heimaleikja
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Mynd 9: Meðaltalsáhorf heimaleikja Vals 2014 – 2018

Meðaltalsáhorf hjá Val er stígandi frá árinu 2014 – 2018 á heimaleikjum. Árið 2018 sker sig úr
þar sem meðalfjöldinn var 1207 manns. Það ár endaði Valur í 1. sæti í lok ársins. Árið 2014 var
meðalfjöldinn 789, árið 2015 var meðalfjöldinn 1095, árið 2016 var meðalfjöldinn 938 og árið
2017 var meðalfjöldinn 1076. Stígandi í áhorfi á tímabilinu.
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Meðaltalsáhörf heimaleikja
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Mynd 10: Meðaltalsáhorf heimaleikja Fjölnis 2014 – 2018

Meðaltalsáhorf hjá Fjölni er eilítið fallandi frá árinu 2014 – 2018 á heimaleikjum. Árið 2015
sker sig úr þar sem meðalfjöldinn var 982 manns. Það ár endaði Fjölnir í 6. sæti í lok ársins.
Árið 2014 var meðalfjöldinn 687, árið 2016 var meðalfjöldinn 968, árið 2017 var meðalfjöldinn
678 og árið 2018 var meðalfjöldinn 788. Eilítið minnkandi áhorf á tímabilinu.

Meðaltalsáhörf heimaleikja
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Mynd 11 meðaltalsáhorf heimaleikja ÍA 2014-2018

Meðaltalsáhorf hjá ÍA er fallandi milli ára 2015 – 2016 á heimaleikjum. Árið 2015 var
meðalfjöldinn 914 manns en það ár endaði ÍA í 7. sæti í lok ársins. Árið 2016 var meðalfjöldinn
820. Árin 2014, 2017 og 2018 spilaði ÍA í fyrstu deild karla. Minnkandi áhorf á milli ára.
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Meðaltalsáhörf heimaleikja
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Mynd 12 meðaltalsáhorf heimaleikja KA 2014-2018

Meðaltalsáhorf hjá KA er minnkandi milli áranna 2017 – 2018 á heimaleikjum. Árið 2017 var
meðalfjöldinn 787 manns en það ár var KA í 7. sæti í lok ársins. Árið 2018 var meðalfjöldinn
691. Árin 2014, 2015 og 2016 spilaði KA í fyrstu deild karla. Minnkandi áhorf á milli ára.

Meðaltalsáhörf heimaleikja
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Mynd 13 meðaltalsáhorf heimaleikja Grindavík 2014-2018

Meðaltalsáhorf hjá Grindavík er minnkandi milli áranna 2017 – 2018 á heimaleikjum. Árið
2017 var meðalfjöldinn 594 manns en það ár endaði Grindavík í 10. sæti í árslok. Árið 2018
var Meðalfjöldinn 523. Árin 2014, 2015 og 2016 spilaði Grindavík í fyrstu deild karla.
Minnkandi áhorf á milli ára.
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Meðaltalsáhörf heimaleikja
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Mynd 14 meðaltalsáhorf heimaleikja ÍBV 2014-2018

Meðaltalsáhorf hjá ÍBV er eilítið uppá við á árunum 2014 – 2018 á heimaleikjum. Árið 2014
var meðalfjöldinn 512 manns en árið 2015 var meðalfjöldinn 647. Árið 2016 var meðalfjöldinn
kominn upp í 651 en árið 2017 var meðalfjöldinn 640 og árið 2018 var meðalfjöldinn 589.
Frekar jafnt áhorf yfir tímabilið.

Meðaltalsáhörf heimaleikja
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Mynd 15: Meðaltalsáhorf heimaleikja Víking Ó. 2014 – 2018

Meðaltalsáhorf hjá Víkingi Ó. er minnkandi milli áranna 2016 – 2017 á heimaleikjum. Árið
2016 var meðalfjöldinn 501 manns en það ár endaði Víkingur Ó í 10. sæti í lok ársins. Árið
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2017 var meðalfjöldinn 445. Árin 2014, 2015 og 2018 spilaði Víkingur Ó í fyrstu deild karla.
Minnkandi áhorf á milli ára.

Meðaltalsáhörf heimaleikja
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Mynd 16 meðaltalsáhorf heimaleikja Keflavík 2014-2018

Meðaltalsáhorf hjá Keflavík er svipað árin 2014 og 2015 á heimaleikjum. Árið 2014 var
Meðalfjöldinn 486 manns en árið 2015 var meðalfjöldinn 490. Árin 2016 og 2017 spilaði
Keflavík í fyrstu deild karla. Meðaláhorf árið 2018 var 498. Sambærilegt áhorf yfir tímabilið.

Meðaltalsáhörf heimaleikja
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Mynd 17 meðaltalsáhorf heimaleikja Fylkir 2014-2018
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Meðaltalsáhorf er eilítið fallandi árin 2014 – 2018 á heimaleikjum Fylkis. Árið 2014 var
meðalfjöldinn 920 manns en árið 2015 var meðalfjöldinn 852. Árið 2016 var meðalfjöldinn 790
manns. Árið 2017 spilaði Fylkir í fyrstu deild karla en árið 2018 var meðalfjöldi 848. Eilítið
fallandi áhorf á tímabilinu.
Félög sem áttu lið í keppni öll árin eru: FH, KR, Breiðablik, Stjarnan, Víkingur R., Valur,
Fjölnir og ÍBV. Önnur lið ýmist komust upp úr 1. deild eða féllu úr Pepsídeild á þessum tíma.
Engin tölfræði fékkst um þau lið sem áttu sæti í Pepsídeild 2014 umfram þau lið sem voru í
Pepsídeild árið 2018 og eru því ekki með í tölfræðinni.

3.6.3. Samanburður 2014-2018
Til gamans er sett fram mynd 18 hér að neðan til samanburðar á milli félaganna sem tölfræði
er til um á tímabilinu 2014-2018. Glögglega má sjá að FH- ingar hafa verið duglegastir að sækja
leiki síns liðs undanfarin ár en Stjarnan, Breiðablik og Fylkir eru með jafnasta áhorf á milli ára.

Meðaltalsáhorf heimaleikja í Pepsí-deild 2014 2018
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Mynd 18 Meðaltalsáhorf heimaleikja samantekt 2014 – 2018

3.6.4. Samanburður á árunum 2017 og 2018 eftir umferðum
Áhorf á leikjum dregst saman þegar líður á Íslandsmeistaramótin bæði árin 2017 og 2018 eins
og sést á myndum 19 og 20. Þegar áhorfstölur eru bornar saman á milli áranna 2017 og 2018
sést að svipaður samdráttur er á meðaltalsáhorfi leikja. Heildaráhorf á leiki árið 2017 var
110.675 manns og meðaláhorf var 838 manns. Heildaráhorf árið 2018 var 113.296 og
meðaláhorf var 858 manns.
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Aðsókn fyrir hverja umferð árið 2017
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Linear (Aðsókn fyrir hverja umferð í Pepsi-deild karla 2017 Fjöldi áhorfenda)
Mynd 19: Aðsókn fyrir hverja umferð 2017

Áhorf á leiki eftir umferðum dregst saman þegar líður á tímabilið en meðaltalið helst svipað
yfir tímabilið.

Aðsókn fyrir hverja umferð árið 2018

y = -81.263x + 6084.4
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Linear (Aðsókn fyrir hverja umferð í Pepsi-deild karla 2018 Fjöldi áhorfenda)
Mynd 20: Aðsókn fyrir hverja umferð 2018

Áhorf á leiki eftir umferðum dregst saman þegar líður á tímabilið en meðaltalið helst svipað
yfir tímabilið.
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3.6.5. Samanburður Norðurlanda 1999 – 2016
Til gamans eru tölur frá Íslenskum Toppfótbolta með samanburð á meðaltalsáhorfi settar fram
á milli Norðurlandanna. Eins og mynd 21 ber með sér er áberandi að árið 2007 er ákveðnum
toppi náð á öllum Norðurlöndum nema Svíþjóð sem náði toppi árið 2015.
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Mynd 21: Samanburður meðaltal á norðulöndum
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Mynd 22: Meðaltals áhorf Danmörk

Meðaltalsáhorf í Danmörku breytist nokkuð á árunum 1999 til ársins 2016. Það vex nokkuð frá
árinu 2003 en fellur síðan frá árinu 2009 þó fari ekki niður fyrir meðaláhorf ársins 1999.
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Mynd 23: Meðaltals áhorf Noregur

Meðaltalsáhorf í Noregi er stígandi frá árinu 1999 – 2007 með niðursveiflu árið 2006. Frá árinu
2007 hefur meðaláhorf minnkað til ársins 2013, en þá helst það stöðugt til ársins 2016 þegar
það vex lítitllega á ný.
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Mynd 24: Meðaltals áhorf Svíþjóð

Meðaltalsáhorf í Svíþjóð sveiflast mikið á árununum 1999-2016. Mikil aukning áhorfs verður
á árunum 2000 – 2001en fellur svo niður árið 2005. Eftir niðursveiflu tekur áhorfið við sér aftur
eftir árið 2015.
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Mynd 25: Meðaltals áhorf Ísland

Meðaltalsáhorf á Íslandi breytist nokkuð á árunum 1999-2016. Árið 2007 er meðaláhorf
langhæst á tímabilinu, en þá komu 1329 manns að meðaltali á leiki. Frá þeim tíma hefur áhorf
farið minnkandi með áberandi dýfu árin 2014 og 2016.

3.7. Íþróttamenning
Menning skipulagsheildar er samheiti um gildi, trú, skilning og þann hugsunarhátt sem
starfsmenn fyrirtækis hafa þróað og tileinkað sér í tímans rás. Menningunni er beint að
starfsmönnum sem hin rétta sýn innan fyrirtækisins. Með öðrum orðum, hinn óskrifaði, ósagði
og ómeðvitaði hluti fyrirtækisins. Íþróttafélagamenning þarf að vera sveigjanleg og hún snýst
um það hvernig aðilar leysa vandamálin sem koma upp innan hreyfingarinnar. Sveigjanleikinn
má þó ekki vera svo mikill að félagar missi sýn yfir tilgang og markmið félaganna.
Íþróttamenning hér á landi snýst mikið um sjálboðastarf og mikið af verkefnum sem unnin eru
innan knattspyrnufélaga eru einmitt ekki aðeins bundið við íþróttina heldur ekki síður
alþýðumenning (Katrín Jakobsdóttir, 2004). Í dag eiga sér stað miklar og hraðar breytingar í
samfélaginu sem hafa áhrif á menningu íþróttafélaga, skipulagsheildir og starfsmenn þeirra. Til
þess að félög geti þroskast og verið samkeppnishæf eru breytingar mikilvægar (Trompenaars
og Prud’homme, 2004). Stjórnendur íþróttafélaga þurfa þess vegna að vinna með markvissum
hætti að breytingum og tala skýrt um framtíðarsýn þeirra. Ef ákvarðanir eru teknar án þess að
taka tillit til menningarkrafta félaganna getur það haft í för með sér ófyrirsjáanlegar afleiðingar
(Schein, 2009).
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3.8. Svót- greining
Hér verður fjallað um öflun markaðsþekkingar og nokkur atriði sem nauðsynlegt er að hafa í
huga við gerð markaðsáætlunar. Fjallað er um greiningu á markaði og mat á samkeppni ásamt
því að ræða um viðskiptamenn Knattspyrnukortsins.
Rannsakandi ákvað að vinna SVÓT greiningu á hugmyndinni um Knattspyrnukort og er það í
raun fyrsta skref markaðsáætlunar. Þar sem Knattspyrnukortið er óstofnað félag var
rannsakandi með það í huga þegar svótgreiningin átti sér stað. Skoðaðir voru hvaða þættir það
eru sem hafa áhrif á innri aðstæður félagsins sem og hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á ytri
þætti félagsins.
SVÓT greiningin fór þannig fram að rannsakandi fór yfir spurningablað sem sést í töflu 4.
Metnir voru hvaða þættir við sölu og markaðsmál gætu haft jákvæð eða neikvæð áhrif á árangur.
Síðan var hverjum þætti gefin einkunn eftir mikilvægi. Hæsta einkunn gefur til kynna að
bregðast þurfi við en lægsta einkunn segir til um þá þætti sem þarf að hafa í huga við gerð
markaðsáætlunarinnar.
Tafla 3: Svót eyðublað

SVÓT greining er í eðli sínu einföld aðferð til að greina styrkleika, veikleika, ógnanir og
tækifæri félagsins eins og sjá má í töflu 5.
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Innri greiningin (horft inn á við í félagið) fjallar um styrkleika og veikleika félagsins sem
starfsmenn Knattspyrnukortsins geta haft áhrif á og í kjölfarið gert þær breytingar sem þurfa
þykir til batnaðar. Við greininguna voru skoðaðir þættir sem viðhalda góðum árangri sem og
þeir þættir sem þarf að bæta.
Tafla 4: Svót greining tafla

Ytri greining [horft út fyrir félagið] fjallar um ógnanir og tækifæri. Hvar tækifærin liggja og
hvort einhverjar stefnur í umhverfinu gætu haft góð áhrif á fyrirtækið. Ógnanir í umhverfinu
geta haft áhrif á félagið og mögulega eru einhverjar fyrirsjáanlegar hindranir út á við sem geta
haft áhrif á innkomu eða söluaukningu. Þessa þætti er nauðsynlegt að skoða reglulega og SVÓT
greining er góð aðferð til að setja upp þau gleraugu sem til þarf.

3.8.1. Styrkleikar
Styrkleikar Knattspyrnukortsins eru þó nokkrir. Mannauður félagsins verður að takast á við
verkefni líðandi stundar og þekking starfsmanna í sölu- og veflausnum verður mikil. Gert er
ráð fyrir að ráða markaðsstjóra og vefstjóra sem munu halda utan um þau verkefni sem vinna
þarf. Þriðji starfsmaðurinn sinnir almennum skrifstofustörfum. Fyrirspurnum verður svarað
fljótt og örugglega í gegnum síma og með tölvupósti. Verðstefna er skýr, afsláttastefna liggur
fyrir. Knattspyrnukortið verður ódýrara heldur en að kaupa staka miða á heima- og útileiki
félags, þó eilítið dýrara en að kaupa ódýrustu ársmiða hjá félagsliðum. Starfsmenn verða vel
upplýstir um nýjar vörur og þeim verður umhugað um velgengni fyrirtækisins. Markaðnum
verður skipt upp landfræðilega, þ.e.a.s. hvert póstnúmer verður sérstaklega skilgreint.
Sölustefna fyrirtækisins mun vera einföld. Aðalsölutími Knattspyrnukorta er í byrjun hvers
móts. Samþættur vefur efstu deildar í knattspyrnu karla er ekki til en miðlægur vefur með merki
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deildarinnar verður komið upp þar sem stuðningsmenn geta keypt Knattspyrnukort á rafrænan
hátt.
Markhópagreining er til staðar. Hver markhópur samanstendur af áhangendum hvers félagsliðs
sem spilar í efstu deild. Sölustefna verður skilgreind fyrir hvert félagslið og sjá þau um sölu
ásamt starfsmönnum Knattspyrnukortsins. Markviss áætlunargerð verður til staðar til að ná
þeim árangri sem sóst er eftir. Þjónusta til viðskiptavina verður skilgreind þanngi að kaup verða
gerð í gegnum vefsíðu hvers knattspyrnufélags ásamt því að Knattspyrnukortið verður með
heilsteypta vefsíðu með kauphnappi.
Hvert knattspyrnulið fær úthlutað vef sniðmáti þar sem upplýsingum um hvert félag fyrir sig
verður komið á framfæri, strax að móti loknu þegar liggur fyrir hvaða lið falla í aðra deild og
hver koma upp í efstu deild. Á þessu vefsvæði gefst hverju liði kostur á að koma til skila
rafrænni leikskrá fyrir hvern leik. Einnig verður síðar hægt að tengja smáforrit (app) við þá
vefsíðu, þar sem hvert knattspyrnufélag getur komið upplýsingum til áhangenda sinna í
rauntíma ásamt því að félög í hverfinu geta í samræmi við knattspyrnufélagið sýnt auglýsingar
og verið með ýmiskonar tilboð á leikdegi.
Knattspyrnukortið verður sent í pósti til kaupanda, eigi síðar en tveimur virkum dögum eftir
kaup. Ákveðin stefna og tímaáætlun um kynningar og auglýsingar á Knattspyrnukortinu verður
gerð fyrir hvert leiktímabil og birtingaráætlun gefin út sem gefur til kynna hvað, hvenær og
hvernig eigi að koma upplýsingum um vöru og þjónustu Knattsyrnukortsins á framfæri. Í
rekstaráætlun kemur fram að fjármagn til auglýsinga og kynninga verður í samræmi við
söluáætlun. Einnig verður áætlaður hluti af markaðsfé til markaðsrannsókna og til staðar verður
heildstæð og raunhæf markaðsáætlun.

3.8.2. Veikleikar
Nokkra veikleika má finna í Knattspyrnukortinu. Ekki eru til neinar skráðar niðurstöður um það
hvað viðskiptavinum finnst um vörurnar eða þjónustuna sem í boði verða. Sú skráning ætti að
fara fram eftir fyrsta árið Knattspyrnukortsins og öll árin þar á eftir.
Óvíst verður hver ímynd Knattspyrnukortsins gæti orðið út á við. Ef engar ábendingar frá
viðskiptavinum verða skráðar niður er erfitt að bæta úr ágöllum ef þess þarf. Engin sérstök
áhersla verður lögð á persónuleg samskipti við viðskiptavini.
Vefur Knattspyrnukortsins sem og samskonar vefsíður hvers knattspyrnufélags er óuppsettur
miðað við þær kröfur sem gerðar eru í dag. Engar starfsreglur eru til um samskipti við
viðskiptavini. Ekki er búið að þjálfa sölufólk félagsliða og því verður engin sölustjórnun til
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staðar í upphafi. Veikleikar eru sjánlegir í dreifðri upplýsingagjöf og ósamstæðum vefsíðum
knattspyrnufélaganna sjálfa.

3.8.3. Ógnanir
Helstu ógnanir sem steðja að Knattspyrnukortinu eru lagasetningar, bæði nýjar og væntanlegar
sem geta haft afleiðingar á reksturinn til hins verra, þó það sé ekki sjáanlegt á næstunni. Stefna
stjórnvalda og ekki síður stefna KSÍ getur haft áhrif á félagið og efnahagshorfur næstu ára skipta
miklu máli. Spár um vaxtahækkanir geta haft áhrif til hins verra í kaupgetu og þenslu, því er
gott að fylgjast vel með á þeim vettvangi. Lítil eftirspurn eftir Knattspyrnukortinu getur valdið
fjárhagsörðugleikum hjá félaginu.

3.8.4. Tækifæri
Ýmis tækifæri finnast við SVÓT greiningar. Aukinn kaupmáttur getur gefið tilefni til að auka
við viðskipti. Uppgangur Íslenska landsliðsins í knattspyrnu, bæði karla og kvenna, blæs byr
undir báða vængi á komandi árum. Mikil umfjöllun og gott gengi landsliðanna setur íslenska
knattspyrnu skör hærra en hún er í dag. Því fylgja mikil tækifæri, að nýta þann byr sem er í
seglunum. Vefverslun í gegnum snjalltæki verður meiri og meiri sem býður upp á tækifæri í
vefsíðugerð og aðgengi að miðasölu í gegnum vefinn. Árið 2020 spilar Ísland í H riðli í
riðlakeppni fyrir undankeppni EM 2020. Með Íslandi í riðli er Frakkland, Tyrkland, Albanaía,
Moldóva og Andorra („A karla - Ísland í riðli H fyrir undankeppni EM 2020“, e.d.). Árið 2020
verða íslenskir knattspyrnuáhugamenn á nálum fyrir EM og vilja að sjálfsögðu sjá góð úrslit
hjá Íslandi. Rannsakandi telur að það gefi byr undir báða vængi og auki áhorfi á Íslenska
knattspyrnu. Samstarf við KSÍ er mikilvægt þar sem það er jú höfuðhreyfing Íslenskrar
knattspyrnu.
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3.9. Markaðsráðarnir
3.9.1. Vara
Knattspyrnukortið er varan sem er áþreifanlegur hluti söluráðanna sem minnst var á hér að ofan.
Það er sýnilegt viðskiptavininum með félagsmerki knattspyrnufélagsins sem viðkomandi
styður. Önnur kort bera þess merki að vera frímiði á alla leiki.
KSÍ gefur út aðgönguskirteini í dag, auk þeirra aðgöngukorta sem knattspyrnufélögin gefa út.
Aðgönguskýrteini KSÍ eru af mismunandi tegundum.. Aðgönguskirteini A, DE og PE eru kort
gefin út af KSÍ, með merki sambandsins. A kort gilda á alla leiki á mótum KSÍ og landsleikja
innanlands. DE dómarakortin gilda á alla leiki í mótum á vegum KSÍ og landsleiki KSÍ
innanlands. PD kortin gilda á alla leiki í Pepsí-deild („Aðgönguskírteini - Knattspyrnusamband
Íslands“, e.d.). Þessi vara er rafrænt aðgangskort og notað sem inngangskort að leikjum í
úrvalsdeild. Skanni verður komið fyrir við innganga knattspyrnavalla og kortið hefur einnig
það hlutverk að telja með nákvæmari hætti, áhorf að leikjum úrvalsdeildarinnar.
Knattspyrnukortið er til þess fallið að mæta öllum þessum þörfum og óskum
knattspyrnuáhorfenda á leikjum.

3.9.2. Verð
Taka þarf mið af þremur veigamiklum þáttum

þegar kemur að verðlagningu

Knattspyrnukortsins. Þessir þættir eru viðskiptavinir, samkeppni á afþreyingamarkaði og
kostnaður sem fylgir Knattspyrnukortinu. Huga þarf að því hvaða áhrif verð hefur á
eftirspurnina, hver er kostnaður við útgáfu Knattspyrnukortsins og hver er virðisaukinn fyrir
viðskiptavininn með notkun Knattspyrnukortsins.

3.9.3. Vettvangur
Við útgáfu Knattspyrnukortsins þarf að huga að dreifileiðum þess. Hvernig eiga
knattspyrnuáhorfendur að nálgast kortið? Hvernig eiga þeir að kaupa það? Hvernig er dreifingu
háttað og hvaða dreifileiðir eru fyrir hendi. Eiga þær að einskorðast við fáar dreifileiðir?

3.9.4. Vegsauki
Í öllu markaðsstarfi þarf að huga að fimm leiðum við kynningu á vörunni (e. promotion mix).
Fyrst er að nefna auglýsingar sem er söluhvetjandi efni sem greitt er fyrir og birtist í fjölmiðlum
eða á samfélagsmiðlum. Þá er bein markaðssetning notuð á hvern og einn skráðan
Knattspyrnukorthafa í formi tölvupósta, eða jafnvel í gegnum samfélagsmiðla eða smáforrit (e.
app). Söluhvatar er góð leið til að planta Knattspyrnukortinu í huga neytandans, sem gætu verið
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tímabundar aðgerðir til að auka eftirspurn. Almannatengsl og annað kynningarstarf er
mikilvægt og gæti verið fréttaefni handa miðlum landsins, sjónvarpsþættir sem fjalla um
deildina, vefmiðlar sem fjalla um knattspyrnu og annað.

3.9.5. Ferðalag viðskiptavinar
Þegar talað er um ferðalag viðskiptavinar (e. customer journey) þá er verið að tala um alla
snertingu viðskiptavina við snertifleti félagsins, þar sem allir þeir þættir sem viðskiptavinur á í
einhvernskonar sambandi eða snertingu við félagið. Það að líta á heildar ferðalag
viðskiptavinarins, frá því hann heyrir fyrst um félagið og eftir að viðskipti hafa átt sér stað, er
mikilvægt að skilja eftir í huga neytenda jákvæða reynslu og því skiptir hver snertiflötur máli
fyrir félagið jafnt sem viðskiptavin (Maechler, Neher og Park, e.d.). Þegar framboð á þjónustu
hækkar og aðgengi að upplýsingum um samkeppnisaðila eykst sést þróun í hegðunarháttum
viðskiptavina. Hægt er að taka sem dæmi rannsóknir sem hafa verið gerðar á kynslóð Z.
Kynslóð Z er skilgreind sem fólk fætt eftir árið 1996 og skiptir það þá kynslóð meira máli
hvernig þau upplifa félögin heldur en verð eða gæði, það er að segja upplifun þeirra er í
forgangi. Kynslóð Z hefur vanist miklum hraða í stafrænum heimi og eru afleiðingarnar þær að
þolinmæði gagnvart hægum ferlum fyrirtækja hefur minnkað með hverri kynslóð. Hvort sem
það er að nálgast upplýsingar samstundis á internetinu eða máltíð sem þau panta á
skyndibitastað, hraðinn er mikilvægur (Finch, 2015). Ör og hágæða þjónusta er eitthvað sem er
búist við, meira núna en áður og viðskiptavinir á knattspyrnuleikjum eru ekki undanskildir í
þeim hraða.

3.9.6. Samrýmdar vefsíður
Félagsliðin í Pepsí-deild hafa allar ólíkar vefsíður og eru þær eins mismunandi og félögin eru
mörg. Ekki er mögulegt að kaupa miða á einstaka leiki á þessum síðum þar sem öll félögin hafa
það sameiginlegt að vera með mikiðfenglegt og mismunandi íþróttastarf í flestum greinum
íþrótta. Það getur verið svolítið ruglinglegt að fara í gegnum þær allar ef leitað er af
upplýsingum.
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Mynd 26: Skjáskot frá fjórum Knattspyrnufélögum
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4. Rekstaráætlun

Rannsakandi byggir rekstaráætlun Knattspyrnukortsins á fyrirfram ákveðnum forsendum.
Tekjur eru varlega áætlaðar en gert er ráð fyrir ríflegum gjöldum með ráðnum hug. Rekstur
Knattspyrnukortsins verður óhagðnaðardrifinn að því leyti að knattspynufélög í efstu deild eða
KSÍ, sem sér um reksturinn á deildinni, fá greitt ákveðið hlutfall af andvirði kortsins til baka til
þess félags sem kaupandi skráir sig fyrir. Greiðslur fyrir kortin skiptast þannig að helmingur
þeirra greiðast strax til þeirra félaga sem selja kortin. Hinn helmingurinn sem eftir stendur
skiptist þannig að 45% af honum fer í greiðslupott og greiðist af þeirri upphæð 80% til þess
félags sem á heimaleik, en 20% til þess félags sem á útileik. Þau 5% sem eftir standa eru nýtt
til rekstrar Knattspyrnukortsins. Þannig að hvert knattspyrnufélag sem er merkt á
Knattspyrnukortið fær helminginn af andvirði árskortsins greitt strax, óháð því hvort
áhangendur hvers lið fer á leik eða ekki.
Það er nokkuð erfitt að áætla hversu margir viðskiptavinir koma frá hverju félagi fyrir sig og
ákvað því rannsakandi að gera ráð fyrir því að um það bil 110 Knattspyrnukort verði seld frá
hverju félagi ásamt því að selja 3000 staka miða yfir leiktímabilið. Jafnframt er gert ráð fyrir
fjórum styrkhöfum sem hver og einn styrkir deildina að upphæð 8,5 milljónir. Ofangreindar
forsendur duga til þess að ekki verði tap á fyrsta rekstarári Knattspyrnukortsins. Ekki er hægt
að gera ráð fyrir því að sala korta verði 100% og því er rennt nokkuð blint í sjóinn með tekjur í
áætluninni.
Knattspyrnukortinu ber að standa skil á virðisaukaskatti á vinnu og þjónustu til Ríkissjóðs og
er virðisaukaskattsprósentan 24% samkvæmt 14.gr. laga nr. 50/1988 með síðari breytingum, en
aðgangseyrir að íþróttavöllum er undanþeginn virðisauka samkvæmt 2. gr. 5 málsgreinar sömu
laga. Í útreikningum rekstaráætunnar eru allar upphæðir án virðisaukaskatts.

4.1. Tekjuáætlun
Útreikningar á tekjuáætluninni eru byggðir á þeim forsendum að Knattspyrnukortið sjái alfarið
um markaðssetningu efstu deildar í knattspyrnu karla og að allur kostnaður er greiddur af
styrktaraðilum, árskortsmiðum og miðum á staka leiki. Til einföldunar var ákveðið að hvert
félag seldi um 110 árskort hvert, þannig að í heild þá seljast 1.320 kort fyrsta árið.
Áætlað er að 3000 stakir miðar seljist yfir tímabilið. Gert er ráð fyrir 5 % söluaukningu á hverju
ári frá árinu 2019 þannig að tekjur fyrir árið 2023 vaxa úr kr. 86.631.200,- í kr. 105.300.765,Hvert félag fær endurgreiðslu strax við ársmiðasölu bæði fyrir heimaleiki og útileiki sem eykur
fjárstreymi til knattspyrnufélagana áháð því hvort einstaklingurinn fer á leikina eða ekki
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Ekki er gert ráð fyrir að miðaverð hækki á næsta fimm ára tímabili en líklegt þykir með tilkomu
Fan Zone, öflugri markaðssetningu og meiri umfjöllum um efstu deild karla í knattspyrnu að
það skili sér í varlega áætlaðri 5% söluaukningu á milli ára.
Sölutekjur Knattspyrnukortsins miðast við tekjuáætlunina eins og hún er sett upp í töflu 9.

4.2. Kostnaðarliðir
Skipting heildarkostnaðar fyrirtækja skiptist í tvo hluta, fastan kostnað og breytilegan kostnað.
Fasti kostnaðurinn er alltaf óháður framleiðslumagni og helst óbreyttur hvort sem framleiðslan
eykst eða minnkar. Breytilegur kostnaður breytist ávalt í samræmi við framleitt magn vöru
(Mankiw, 2015). Til fasts kostnaðar má telja húsaleigu, vexti af lánum og stjónunarkostnað,
einnig launa- og hráefniskostnað. Breytilegur kostnaður breytist með breyttu framleiðslumagni.

4.2.1. Breytilegur kostnaður Knattspyrnukortsins
Haft var samband við nokkra birgja til þess að átta sig á breytilega kostnaðinum og fengust
verðtilboð í þann kostnað til þess að hægt væri að sjá umfang hans.

4.2.2. Fastur kostnaður Knattspyrnukortsins
Haft var samband við löggildan leigumiðlara til að fá uppgefið leiguverð á skrifstofuhúsnæði á
höfuðborgarsvæðinu. Leiguverð er á bilinu 2.000 kr. – 6.000 kr. á hvern fermetra. Ekki er gert
ráð fyrir fríu skrifstofurými hjá KSÍ. Tilboð var fengið hjá tryggingafélaginu Verði í tryggingar,
bæði lausafjártryggingu og frjálsi ábyrgðar- og launatryggingu. Orkukostnaður er áætlaður.
Gert er ráð fyrir að laun séu meðallaun stjórnenda hjá VR. Annar kostnaður sem fellur til var
áætlaður.

4.2.3. Stofnkostnaður Knattspyrnukortsins
Stofnkostnaður var metinn með það að í huga að setja þyrfti upp þrjár starfsstöðvar, skrifborð,
tölvur, skjái og þessháttar, eins og sjá má í töflu 7. Fengin voru verðtilboð í hugbúnað og
skrifstofutæki. Til að mæta stofnkostnaði þá gerir rannsakandi ráð fyrir lántöku sem greiðist
niður á fimm árum. Í viðauka er stofnkostnaður listaður nákvæmlega.
Tafla 5: Stofnkostnaður
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4.2.4. Atburðarásir (e. Scenarios)
Erfitt er að gera sér grein fyrir hversu margir viðskiptavinir koma til með kaupa
Knattspyrnukortið. Rannsakandi hefur sett upp þrjár sviðmyndir eða spár til þess að meta
mismunandi niðurstöður og þannig stillt upp líklegum fjölda kaupenda. Gerð er bjartsýnisspá
þar sem rannsakandi miðar við töluverða aukningu á sölu miðað við líklegustu spána.
Svartsýnisspáin miðast við færri kaupendur á Knattspyrnukortsinu miðað við líklegustu spána,
eins og sjá má í töflu 8.
Tafla 6: Rekstrarþættir á fyrsta ári - Sviðsmyndir

4.3. Rekstaráætlun til fimm ára
Í töflu 9 má sjá að rannsakandi áætlar að sölutekjur vaxi um 5% á ári frá tæpum 87 milljónum
til rúmlega 105 milljóna á fimmta ári og að laun og launatengd gjöld hækki úr rúmlega 27
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milljónir í tæplega 29 milljónir á fimmta ári, eða um 2% á ári fyrstu tvö árin. Þriðja árið er gert
ráð fyrir að laun og launatengd gjöld hækki um 1% og svo aftur fimmta árið um 2%.
Kjarasamningar eru lausir í byrjun árs 2019 og því er erfitt að spá um komandi launahækkun.
Rannsakandi gefur sér að fastur kostnaður hækki um 2% á ári næstu fimm árin. Áætluð breyting
sést í töflu 13 í viðauka.
Tafla 7: Rekstraráætlun 5 ára plan

Lykiltölur á fimm ára tímabili
3,865,946 kr
14,142,828 kr
32,673,894 kr

Lán

EBIDTA

268,102,037 kr
196,447,201 kr

Framlegð

Hluti aðildafélaga af tekjum

478,692,066 kr

Gjöld

Tekjur

Mynd 27: Lykiltölur 5 ára tímabil – samtölur

Eins og sést í mynd 31 hér að ofan þá sést að endurgreiðsla til félaganna yfir fimm ára tímabil
áætluninnar er 59% af tekjum tímabilsins. Rekstur Knattspyrnukortsins nemur þá 41% af
heildartekjum á sama tíma.
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4.4. Fjármagnstreymi
Gert er ráð fyrir að á fyrstu tveimur mánuðum í rekstri Knattspyrnukortsins á fyrsta ári verði
fjármagstreymi í mínus kr. 76.337,- en aukist jafnt og þétt upp frá því, eins og sjá má á mynd
32. Áætlað er að mesta salan á Knattspyrnukorti fari fram mánuði áður en keppnistímabilið fari
af stað.

Fjármagnstreymi rekstrar 5 ára áætlun
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0

Ár 1
Framlegð

Ár 2
Fastur kostnaður

Ár 3

Ár 4

Ár 5

Sjóðsstreymi ( tekjur- kostnaður )

Mynd 28: Fjármagnstreymi rekstar 5 ára áætlun

4.5. Samantekt rekstraráætlunnar
Rekstararáætlunin er gerð til fimm ára og miðast við líklega sviðsmynd í sviðsmyndagreiningunni sem sjá má í töflu 8. Við gerð áætlunarinnar var tekið mið af varkárnisreglunni
sem segir að ekki skuli ofmeta tekjur og ekki vanmeta gjöld. Eins og sést í töflu 9 er áætlaður
hagnaður fyrsta árið, án fjármagnsliða, skatta og afskrifta (EBITDA) kr. 653.052,- og
sjóðstreymi (e. cash flow) skilar kr. 3.296,- í árslok. Áætlunin gerir ráð fyrir að seld verða 1.316
árskort og 3.000 staka miða í gegnum miðlægt sölukerfi Knattspyrnukorta á Netinu. Eins og
kemur fram í kafla 3.6.4 var meðal aðsókn á hvern leik árið 2018, 858 manns. Það er því nokkuð
borð fyrir báru að sækja auknar tekjur. Tekjur frá styrktaraðilum eru áætlaðar 34 milljónir.
Ástæða þess að ekki er gert ráð fyrir fleiri seldum aðgangskortum er sú að þetta er nálægt núll
punkti þar sem tekjur duga fyrir öllum rekstrarkostnaði. Í svartsýnisspánni sést að ekki má
mikið fara úrskeiðis til að reksturinn sé rekinn með tapi. Þar er gert ráð fyrir því að hvert
knattspyrnufélag selji 110 ársmiða, eða 1.320 í heildina, en engir stakir miðar verði seldir þar
sem söluvefur verður ekki tilbúinn. Stærsti kostnaðarliður áætlunarinnar, fyrir utan laun og
endurgreiðslu til félaganna á tekjum vegna sölu aðgangskorta, er markaðskostnaður enda gert
ráð fyrir að markaðsstarfið miði að því að draga fólk á knattspyrnuvöllinn og vinna með hverju
liði fyrir sig í sérstöku markaðsátaki meðal stuðningsmanna þeirra.
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5. Umræður

Knattspyrnufélögin í efstu deild karla bjóða áhangendum liðanna í dag að kaupa einfalt árskort
sem veitir aðgang að heimaleikjum liðanna. Samkeppni knattspyrnunnar við ýmsa aðra
afþreyingu er nokkuð hörð og því er nauðsynlegt að vera með rétta staðfærslu á markaði.
Takmarkið er jú alltaf að gera vöruna eftirsóknaverða í huga neytenda. Með hvatakerfi og auknu
virði í ársmiðakaupum er hægt að réttlæta hærra verð á nýjum aðgangskortum frá þeim einföldu
árskortum sem nú eru í boði. Að bjóða uppá kort sem veitir aðgang að öllum leikjum þess félags
sem áhangandi fylgir, ódýrar en ef keyptir yrðu stakir miðar á alla leiki, ætti að vera góður hvati
fyrir viðskiptavininn og ekki síður ef við bætist aukning á rekstrarfé félagsins sem áhorfandinn
fylgir.
Félagsmerki veitir áhanganda félagsins stolt og tilfinningu gagnvart því og getur verið ansi
sterkt. Það eru til sögur um að menn hafi jafnvel látið húðflúra merki liðanna á sig og ganga
stoltir með það. Því er ekki galið að styrkja vörumerkjavitund þeirra með einum eða öðrum
hætti.
Með því að styrkja vörumerki, sem í ritgerð þessari er félagsmerki og merki efstu deildar í
knattspyrnu, er hægt að fá markhópinn til að samsvara sig betur við félagið eða merkið. Þannig
fær vörumerkið neytandann til að velja frekar þá vöru en vöru samkeppnisaðilanna.
Rannsakanda finnst því ekki vera nokkur spurning að breyta nafni deildarinnar úr
Pepsídeildinni yfir í Úrvalsdeildina. Eins og segir í fræðunum þá er tilgangur vörumerkis ekki
eingöngu að afmarka vöruna frá öðrum, heldur ekki síður að tengja það við virði í huga
neytenda. Nafnið Úrvalsdeildin er því ágætis skírskotun til þess að þar keppa úrvalsliðin á
Íslandi.
Stafræn umbreyting knattspyrnufélaga getur verið mismunandi hjá hverju félagi fyrir sig og því
er erfitt að ákvarða eina rétta leið, sem á við um öll viðskiptalíkön þeirra. Það er þó hægt að
skilgreina leiðina almennt, sem samþættingu stafrænnar tækni á öllum sviðum félaganna. Sú
samþætting leiðir til grundvallarbreytingar á viðskiptalíkaninu eða því hvernig félögin starfa og
skila verðmætum til viðskiptavina sinna. Stafrænt aðgangskort, líkt og Knattspyrnukortinu er
ætlað að vera, myndi samþætta marga þætti með tilvist sinni. Þar má nefna samræmdar vefsíður
með upplýsingum og aðgengi að miðakaupum á netinu sem væri mikil bragabót. Í
rekstaráætluninni er ekki gert ráð fyrir appi, eða smáforriti, þar sem góðar upplýsingar kæmu
fram á leikdegi eða þvíumlíkt. Það er gert með ráðnum hug, en til að ná að uppfylla ferðalag
viðskiptavinarins að fullu ætti það að vera skoðunarvert, jafnvel fyrir næstu rannsókn.
Þó svo að allar tölulegar upplýsingar í rannsókninni komi frá félögunum sjálfum vantar
augljóslega upp á fullkomna talningu þar sem ekki er skráður niður fjöldi starfsmanna á leikjum,
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stjórnamanna annara liða, fjöldi leikmanna annara liða og dómara sem hafa dómarakort frá KSÍ.
Þessir aðilar fá frímiða (e.free riders) og eru því ekki með þegar taldir eru seldir miðar.
Í niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að það er aukning á aðsókn á útileiki árið 2018 miðað
við árið 2017. Í töflu 1 og töflu 2 sést það ágætlega. Það er klár vísbending um að áhangendur
liða vilja fara á leiki síns liðs þótt þeir séu að leika að heiman. Gefur þessi tölfræði ágætis
hugmynd um það að með virðisaukandi aðgerðum væri hægt að fjölga áhorfendum á útileikjum.
Leiðin til þess gæti verið hvatning frá félagsliði um að sækja útileiki, í gegnum samræmdar
vefsíður, og með beinni markaðsetningu.
Á mynd 19 og 20 sést glögglega að meðaltalsfjöldi í áhorfi heldur sér nokkuð árin 2017 og
2018 en aðsókn dalar þegar líður á mótið. Það gefur tilefni til þess að áætla að markviss miðlæg
markaðssetning og kynningar í gegnum Knattspyrnukortið myndi hjálpa. Því er hægt að ná fram
í gegnum rafræna skráningu kortanna. Handhafar kortsins gætu verið að fá áminningar í
tölvupósti eða sms sendingum um næstu leiki og það gæti hjálpað til við að auka áhorf.
Rannsakandi ályktar þó að á árinu 2018 hafi HM í knattspyrnu haft einhver áhrif á aðsókn á
leiki um mitt mót þar sem Íslenska landsliðið í knattspyrnu var að spila í fyrsta sinn í sögunni
á heimsmeistaramóti.
Eins og áður segir þá telur rannsakandi að til þess að hugmyndin um Knattspyrnukortið gangi
upp þurfi að breyta nafni deildarinnar úr Pepsí deildin yfir í Úrvalsdeildin. Það skapar meiri
möguleika á að fá fleiri styrktaraðila að borðinu, sem hugsanlega greiða lægri upphæð hver og
einn, en samanlagt gæti upphæðin orðið meiri en þegar um einn stóran styrktaraðila er um að
ræða. Með auknu fé í sameiginlegt markaðsstarf gerir það markaðsfærsluna auðveldari og
markvissari fyrir markhópinn. Með þessari breytingu er einnig verið að skapa ákveðið virði
fyrir viðskiptavininn. Hann öðlast þá tilfinningu að um sé að ræða úrvalslið sem etja kappi á
Íslandsmeistaramóti. Þannig eru líkur á því að Úrvalsdeildin geti tryggt eða boðið uppá
langvarandi samband og traust á milli knattspyrnufélaganna og viðskiptavini þeirra, án þess að
draga úr mikilvægi hvers félagsliðs fyrir sig.
Með hugmyndinni að Úrvalsdeild í stað Pepsídeildar skapast vettvangur þar sem allir deila
þeirri sameiginlegri tilfinningu að upplifa stolt og ástríðu. Kannski eru þetta ein mikilvægustu
samfélögin í landinu því þar er pláss fyrir alla, hvort sem það eru ungir eða aldnir, konur eða
karlar, án tillits til þjóðernis eða tekna. Handhafar Knattspyrnukortsins uppfylla þetta allt. Á
leikdegi birtist samfélag þar sem allir deila áhuga sínum á íþróttinni. Knattspyrnukorthafar eru
væntalega stoltir kaupendir sem vilja fylgja liði sínu á leiðarenda. Það getur líka búið ákveðin
yfirlýsing í því að vera handhafi Knattspyrnukorts síns félagsliðs. – Stolt og ástríða fyrir sitt
félagslið.
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Knattspyrnukort getur skapað þennan vettvang og karakter liðanna getur náð að skína í gegnum
„Fan Zone“ fyrir leik. „Fan Zone“ er staður, hvort sem er á vefsvæði eða staðbundinn á
knattspyrnuvelli, þar sem áhangendur hvers liðs geta farið og drukkið í sig stemninguna fyrir
leiki. Þessi staður gæti þá orðið hluti af markaðssetningu deildarinnar og Knattspyrnukortsins.
Skýr umgjörð, með inngangi þar sem styrkaraðilar fá að njóta sín, getur hjálpað við að auka
skynjun fólks og breyta upplifun áhangenda á leiknum.
Ekki er hægt að fullyrða að með tilkomu Knattspyrnukortsins gæti orðið bein aukning á
áhorfendum á leikjum. Líklega myndi sá kjarni sem heldur uppi meðal áhorfi á leikjum, kaupa
árskort hjá viðkomandi félagi. Á hinn bóginn þá gæti korthafinn líklega mætt á fleiri útileiki,
þar sem aðgangseyrir að þeim er hluti af verði kortsins. Þannig gæti árskort Knattspyrnukortsins
aukið áhorf á útileiki sem leiðir þá til þess að heildaraðsókn eykst.
Þegar grannt er skoðað þá er hægt að leiða að því líkur að knattspyrnufélögin hagnist frekar á
því að nýta sér sameiginlega markaðssetningu á deildinni og miðlæga markaðsstofu sem kemur
hverju og einu liði á framfæri. Jafnframt gæti verið hagkvæmt fyrir aðdáendur knattspyrnuliða
að kaupa staka miða með rafrænum hætti í gegnum vefsíðu Knattspyrnukortsins. Allur rekstur
er á einni hendi og þar með minnkar rekstarkostnaður hvers knattspyrnufélags fyrir sig.
Sérfræðiþekking á markaðsmálum, vefsíðugerð og rekstri veflægra sölukerfa getur byggst upp
á einum stað og sjáfboðaliðar félaganna þurfa ekki að setja sig með sama hætti inn í þessa
starfsemi. Félögin geta þá sinnt betur grasrótinni og ungliðastarfi sínu. Uppbygging knattspyrnufélagana getur orðið öflugri og það getur leitt til þess að knattspyrnan á Íslandi gefi af
sér betri úrvalsdeildar leikmenn þegar fram líða stundir.
Þegar sviðsmyndirnar eru skoðaðar þá telur rannsakandi að ef verð á árskorti hækkar þá eru
líkur á því að korthöfum fækki. Hins vegar með því að nota þá hvata sem markaðssetning
Knattspyrnukortsins gengur út á telur höfundur að líkur á kaupum á nýjum árskortum gefi byr
undir báða vængi. Með nýjum árskortum fæst í raun 20% afsláttur af verði allra leikja, þar sem
í verði kortanna er aðgangur að öllum heima- og útileikjum liðsins. Það gæti verið góður hvati
og telur rannsakandi að verðið á árskortum og stökum miðunum í þessari rannsókn sé
ásættanlegt.
Vörumerkið Úrvalsdeildin, sem að mati rannsakanda er sterkara en deildarheiti með nafni
kostunaraðila, getur styrkst því það er sjáanlegt á öllum heimaleikjum félaganna og gæti haft
áhrif á upplifun fylgjendum hvers liðs á heimaleikjum. Umgjörðin gæti orðið skýrari með
samræmdum markaðsaðgerðum á heimaleikjum. Styrkur hvers félags heldur sér þar sem hvert
og eitt þeirra er að þjóna sínu eigin merki. Það má segja að knattleikurinn gæti byrjað í „Fan
Zone“ og færst svo yfir í áhorfendastúku áður en leikur hefst. Þaðan brýst kraftur áhorfenda yfir
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til keppenda. Umgjörðin fyrir leik gæti orðið mikilvægur þáttur í stemningunni fyrir hvert lið.
Oft er sagt að fylgjendur liða sinna séu í raun 12. leikmaðurinn.
Neytendur eru oft tilbúnir að kaupa vöru, ef þeir samsvara sig vörumerkinu, og eru frekar
reiðubúnir að leggja aðeins meira á sig til að nálgast vöruna. Því getum við sagt að félagsmerki
knattspyrnufélaga sé vörumerkið sem neytendurnir, fylgjendur liðanna, vilja nálgast til að
upplifa gleðina og stoltið þegar leikurinn vinnnst og að sama skapi sorgina og sært stolt þegar
leikur tapast.
Rannsóknarspurningunni: „Mun Knattspurnukortið auka aðsókn að íslenskum knattspyrnuleikjum í efstu deild karla?“ verður því svarað á þann hátt, að teknu tilliti til alls þess sem sagt
er hér að framan og með vísan í niðurstöðu rannsóknarinar, að Knattspyrnukortið eitt og sér
gerir ekki gæfumuninn um það hvort aðsókn aukist á knattspyrnuleikjum.
Rannsakandi telur það að allir áðurnefndir þættir í rannsókninni eru samofnir og með því að
koma á laggirnar sameiginlegri þjónustu fyrir öll knattspyrnufélögin undir einum hatti
Knattspyrnukortsins, eða einhvers annars aðila, verði hagkvæmara að reka slíka einingu heldur
en að halda þeim úti í hverju félagi fyrir sig. Kostnaður við yfirbyggingu slíks rekstrar ætti að
verða minni og því gætu félögin fengið meiri tekjur af leikjum en með núverandi fyrirkomulagi.
Markaðssetning Úrvalsdeildarinnar og hvers úrvalsdeildarliðs fyrir sig gæti orðið markvissari
og þannig væri möguleiki á því að auka áhorf á knattspyrnuleiki í framtíðinni.
Þegar leið á vinnslu ritgerðarinnar taldi rannsakandi sig hafa komist að því að svarið við
rannsóknarspurningunni yrði jákvætt, en við nánari skoðun og með dýpri þekkingu á málefninu
í lok rannsóknarinnar hefur skoðun rannsakanda breyst með þeim hætti sem lýst er hér að ofan.
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