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Í þessari rannsókn var athugað viðhorf og mat leikhúsgesta 

Borgarleikhússins til Borgarleikhússins og 

leikhúsmarkaðarins. Meðal annars var kannað hvernig 

leiksýningar leikhúsgestir fara á, hvað hefur áhrif á val 

þeirra (kynningarstarf, umfjöllun, auglýsingar og fleira), 

hvernig aðstaðan er hjá Borgarleikhúsinu, hvernig 

Borgarleikhúsið er borið saman við önnur leikhús og hver 

neysluhegðun leikhúsgesta er. Úrtakið var 218 

leikhúsgestir Borgarleikhússins. Þátttakendur svöruðu 

spurningarlista með 28 spurningum og sjö bakgrunns-

spurningum. Viðhorf til Borgarleikhússins var almennt 

gott og reynsla leikhúsgesta af leikhúsinu yfir höfuð mjög 

góð. Leikhúsgestir sögðust fylgjast frekar vel með því sem 

er að gerast í Borgarleikhúsinu og sögðust þeir taka mest 

eftir umfjöllun um leikhúsið í dagblöðum og sjónvarpi. 

Meirihluti gesta Borgarleikhússins var í eldri kantinum, 

búsettur á höfuðborgarsvæðinu, með betri menntun, hærri 

tekjur og vinstri sinnaður í stjórnmálum. 
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Leikhúsmarkaðurinn þarf sífellt að laga sig að óskum og þörfum leikhúsgesta. 

Stjórnendur leikhúsa þurfa að vera meðvitaðir um óskir leikhúsgesta og vinna að því 

að koma til móts við þær. Á einu leikári bjóða leikhúsin upp á fjölda leiksýninga sem 

eiga að höfða til mismunandi markhópa. Stjórnendur leikhúsa þurfa að hafa 

tilfinningu fyrir því hvert viðhorf leikhúsgesta er til leikhússins og starfsemi þess. Þeir 

þurfa að vinna hörðum höndum að því að viðhalda ímynd leikhússins og efla tengsl 

leikhússins við leikhúsgesti. Tvö stærstu leikhúsin á Íslandi eru Borgarleikhúsið og 

Þjóðleikhúsið og hafa þau sterkustu stöðuna á markaðnum.     

Leikfélag Reykjavíkur og Borgarleikhúsið 

 Leikfélag Reykjavíkur var stofnað 11. janúar 1897 og hafði það aðsetur í 

Iðnaðarmannahúsinu. Með stofnun leikfélagsins var grunnur lagður að leiklist í 

landinu og náði leikfélagið að koma fótum undir starfsemina með styrkjum úr 

landssjóði og frá Reykjarvíkurbæ árið 1900. Áhyggjur félagsmanna af skuldum 

félagsins eru rauði þráðurinn í sögu Leikfélags Reykjavíkur. Félagið var frá upphafi 

félaust og því var ekki víst hver framtíð þess yrði (Þórunn Valdimarsdóttir og Eggert 

Þór Bernharðsson, 1997). 

 Leikfélagið hóf fljótlega að sýna vinsæl samtímaverk og framsækin 

raunsæisverk og voru vinsælir samtímaleikir upp frá því helsta viðfangsefni 

leikfélagsins, á meðan uppsetningar á klassískum leikverkum heyrðu til 

undantekninga. Fyrstu fimmtíu ár Leikfélags Reykjavíkur margfaldaðist sýninga-

fjöldinn, en það gerðist þó ekki jafnt og þétt heldur skiptust á tímabil stöðnunar og 

framfara. Reykjavík óx hröðum skrefum og með betri efnahag almennings upp úr 

seinni heimsstyrjöld hafði stærri samfélagshópur efni á leikhúsferðum (Þórunn og 

Eggert Þór, 1997).  

 Á sumardaginn fyrsta, hinn 20. apríl 1950, var Þjóðleikhúsið vígt með mikilli 

viðhöfn. Með opnun Þjóðleikhússins urðu þáttaskil hjá Leikfélagi Reykjavíkur og 

setti það starfsemi þess í uppnám. Ekki var ljóst hvernig bregðast átti við og hver 

framtíðarstefnan ætti að vera. Fóru því margir leikarar og aðrir starfsmenn Leikfélags 

Reykjavíkur yfir í Þjóðleikhúsið. Leikfélag Reykjavíkur vildi þó hafa vinsamlega 

sambúð með Þjóðleikhúsinu og fór að leggja áherslu á létt og skemmtileg leikrit sem 

og íslensk leikverk (Þórunn og Eggert Þór, 1997).  
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 Þann 11. júní 1989 var síðasta sýning Leikfélags Reykjavíkur í Iðnó. Leikfélag 

Reykjavíkur fékk Borgarleikhúsið afhent 3. september 1989 en það var reist á 

ákveðnu stofnsamkomulagi Reykjavíkurborgar og Leikfélags Reykjavíkur sem gerði 

ráð fyrir að þessir aðilar myndu eiga og reka leikhúsið í sameiningu. Þegar leikfélagið 

flutti í Borgarleikhúsið virtist markaðurinn á höfuðborgarsvæðinu geta borið tvö stór 

atvinnuleikhús með ágætum. Fjárhagsgrundvöllur þeirra var hins vegar ólíkur og 

slæm fjárhagsstaða Leikfélags Reykjavíkur virtist ógna atvinnuleiklist í 

Borgarleikhúsinu (Þórunn og Eggert Þór, 1997). 

 Árið 2000 urðu þáttaskil í rekstri Leikfélags Reykjavíkur þegar það seldi 

Reykjavíkurborg eignarhlut sinn í Borgarleikhúsinu fyrir nær 200 milljónir króna. 

Þessi sala var vegna slæmrar skuldastöðu. Þar með hafði félagið gefið eftir forgang 

sinn að húsinu til frambúðar en hins vegar gaf samningurinn félaginu rétt til að nýta 

Borgarleikhúsið og sjá um rekstur þess næstu 12 árin.. Samningur Reykjavíkurborgar 

og Leikfélags Reykjavíkur gerði ráð fyrir að árlegt framlag borgarsjóðs til 

leikfélagsins væri um 180 milljónir króna á ári og tæki breytingum um hver áramót 

samkvæmt vísitölu neysluverðs (Morgunblaðið, 2000). 

 Í samkomulagi Leikfélags Reykjavíkur og Reykjavíkurborgar var gert ráð fyrir 

að félagið setti upp að minnsta kosti sjö sýningar á eigin vegum og tryggði jafnframt 

hið minnsta tveimur öðrum leikflokkum afnot af húsnæði Borgarleikhússins til æfinga 

og sýninga á einu verkefni á ári. Gert var ráð fyrir að leikflokkarnir hefðu 

endurgjaldslaus afnot af húsnæðinu en myndu hins vegar greiða útlagðan kostnað 

Leikfélags Reykjavíkur vegna vinnu starfsmanna félagsins í Borgarleikhúsinu 

(Morgunblaðið, 2000). 

Í grein sem birtist í Leikhúsmáli (2002) var talað um að árið 2001 hafi verið 

stóru leikhúsunum fjárhagslega erfitt. Bæði Borgarleikhúsið og Þjóðleikhúsið voru 

rekin með tapi. Kostnaður hafði aukist með árunum langt umfram hækkun á fjárlögum 

og þá ekki síst launakostnaður. Morgunblaðið (2003) birti grein með fyrirsögninni 

,,38 starfsmönnum Borgarleikhússins sagt upp störfum um mánaðamótin”. Þessar 

uppsagnir voru liður í aðgerðum til að skera niður í rekstri leikfélagsins. Erfið staða 

Leikfélags Reykjavíkur var sögð vera vegna aukins launakostnaðar þar sem 

leikfélagið hafði þurft að fylgja auknum launahækkunum í þjóðfélaginu. 

 Leikfélag Reykjavíkur – Borgarleikhús gaf út skýrslu 23. mars 2001 um 

aðsókn á sýningar leikfélagsins 1989-2000 þar sem teknar voru saman áhorfstölur á 
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sýningum Leikfélags Reykjavíkur en ekki annarra leikhópa sem höfðu tímabundið 

aðsetur í leikhúsinu (viðauki 1). Barnaleikrit hafa ávallt verið nokkuð örugg stykki hjá 

Borgarleikhúsinu og á þessum fyrstu 12 árum Leikfélags Reykjavíkur í 

Borgarleikhúsinu fóru 19% leikhúsgesta á barnaleikrit. Einnig hafa gamanleikrit 

gengið vel en þó með mikilli sveiflu og voru gamanleikrit með 22% af heildarfjölda 

leikhúsgesta á þessu tímabili. Framhjáhaldsfarsarnir virtust eiga mun meira upp á 

pallborðið hjá íslenskum leikhúsgestum en töluvert minna var farið á sýningar með 

pólitískum undirtón eins og verk Dario Fo’s (Leikfélag Reykjavíkur – Borgarleikhús, 

2001). 

 Sýningar sem eru vel þekktar ganga betur í sölu og eru því auðveldari í 

markaðssetningu. Sýningar sem almenningur þekkir minna til þurfa hins vegar meiri 

markaðssetningu og getur það verið mjög áhættusamt þegar viðamiklar uppfærslur eru 

annars vegar. Ný og klassísk erlend verk voru einungis að ná inn 10% af þeim 

leikhúsgestum sem mættu í Borgarleikhúsið 1989-2000 og ný og klassísk íslensk verk 

drógu að 20% leikhúsgesta enda eitt eða fleiri þannig verk sett upp árlega. Mikið er 

um boðsmiða á ný og klassísk erlend og íslensk verk og eru þau tiltölulega háð 

kortagestum. Kortagestur sem verður fyrir miklum vonbrigðum með þá sýningu sem 

hann fer á með árskorti sínu er minna líklegur til að kaupa sér aftur kort. Val 

leikhússins á klassískum og nýjum verkum er því mjög mikilvægt markaðslega séð 

þegar kemur að því að selja árskort. Leikgerðar skáldsögur hafa yfirleitt vakið meiri 

athygli og fengið betri aðsókn en ný íslensk leikrit. Athygli vekur að á þessum árum 

voru þær leikgerðir sem gengu best þekktar skáldsögur þar sem leikgerðin var með 

söngvum (Leikfélag Reykjavíkur - Borgarleikhús, 2001). 

Borgarleikhúsið og viðhorf 

 Borgarleikhúsið er stofnun sem stöðugt er að setja upp nýjar uppfærslur á 

leikverkum og af þeim sökum verða stjórnendur leikhúsanna að vera meðvitaðir um 

og næmir fyrir mismunandi og síbreytilegum óskum hinna ýmsu áhorfendahópa. 

Viðhorf til leikhúss ræðst af mörgum þáttum, svo sem húsnæði, starfsfólki, 

verkefnavali, fjölmiðlaumfjöllun og auglýsingum (Kotler og Scheff, 1997).  

 Viðhorf er hugsmíð sem sálfræðingar nota til að útskýra af hverju fólk bregst 

mismunandi við atburðum í umhverfinu (Perloff, 2003).  
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 Viðhorf hefur verið mikið rannsakað innan sálfræði en erfitt hefur reynst að 

finna eina góða skilgreiningu á því. Eagly og Chaiken (1993) skilgreina viðhorf sem 

sálfræðilega tilhneigingu sem látin er í ljós með almennu mati á tiltekinni heild, ýmist 

jákvætt eða neikvætt. Perloff (2003) skilgreinir viðhorf sem lært, víðtækt mat á hlut, 

persónu, stað eða málefni sem hefur áhrif á hugsun og hegðun. 

 Viðhorf er notað til að flokka fólk, staði og atburði, það mótar skilning og 

dómgreind og hefur áhrif á hegðun. Í nútíma þjóðfélagi er samræmi milli viðhorfa og 

hegðunar mikils metið og er reynt að lifa eftir eigin sannfæringu. Þegar viðhorf hefur 

myndast þýðir það að viðkomandi er ekki lengur hlutlaus um efnið. Hægt er að hafa 

mótsagnarkennt viðhorf gagnvart sama málefninu af því að oft eru blendnar 

tilfinningar til staðar (Perloff, 2003).  

 Viðhorf er ekki meðfætt heldur myndast það í tímans rás. Félagslegt umhverfi 

mótar viðhorf og er það því lært. Viðhorf er ekki stöðugt, það myndast oft áður en 

einhver reynsla fæst af hlutnum, persónunni, staðnum eða málefninu og breytist 

viðhorf oft þegar reynsla hefur fengist (Eagly og Chaiken, 1993).  

 Þar sem viðhorf getur verið mjög óstöðugt er mikilvægt fyrir stjórnendur 

Leikfélags Reykjavíkur að fylgjast með og gera sér grein fyrir hverjar óskir 

leikhúsgesta eru til að koma til móts við þær. Ein neikvæð umfjöllun í fjölmiðlum um 

leikhúsið getur breytt viðhorfi leikhúsgesta til hins verra.  

Viðhorfsmat  

 Til að stjórnendur leikhúsa geti verið meðvitaðir um óskir leikhúsgesta er 

viðhorf mælt. Það er ekki auðvelt að mæla viðhorf þar sem ekki er hægt að skoða það 

beint og er auðveldasta leiðin að nota spurningalista. Viðhorfsspurningalistar hafa 

verið við líði frá 1928 þegar Louis Thurstone lagði til ákveðna aðferð til að meta 

viðhorf til félagslegra þátta. Aðrar algengar aðferðir við að mæla viðhorf eru 

Likertkvarði og merkingagreiningakvarði (semantic differential) (Perloff, 2003). 

 Likertkvarði er sá mælikvarði sem er einna mest notaður við viðhorfsmat og er 

þá yfirleitt notuð fimm eða sjö punkta mælistika (Perloff, 2003). Likertkvarði metur 

hversu sterkt viðhorf er gagnvart ákveðnu atriði út frá því hversu mikið með eða á 

móti viðkomandi er. Merkingagreiningakvarði metur viðhorf út frá gildum sem gefin 

eru á mælistiku sem inniheldur andstæð lýsingarorð. Oftast er notuð fimm eða sjö 
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punkta mælistika þar sem merkt er við þá tölu á stikunni sem gefur til kynna hvað 

viðkomanda finnst um uppgefið atriði (Hogg og Vaughan, 2002).  

Árið 2002 gerði IMG Gallup rannsókn fyrir Borgarleikhúsið þar sem spurt var 

hversu oft fólk fór á leiksýningar, hversu oft farið í Borgarleikhúsið á síðastliðnum 

tveimur árum, hversu vel eða illa fylgst með hvaða sýningar og viðburðir voru í 

Borgarleikhúsinu og hvað réði mestu um hvaða leiksýningar ákveðið var að sjá. 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru 1154 og var svarhlutfallið 70%. Samkvæmt 

þessarri rannsókn fór fólk að jafnaði 1,8 sinnum á ári á leiksýningar en að jafnaði 1,2 

sinnum í Borgarleikhúsið síðastliðin 2 ár (það eru árin 2000-2002). Niðurstöður sýndu 

að nálægt 23% svarenda fylgdust vel með því hvaða sýningar og viðburðir voru í 

Borgarleikhúsinu og að það sem réði mestu um hvaða leiksýningar leikhúsgestir fóru 

að sjá var umtal vina og vandamanna (40%) og því næst áhugi á verkinu (25%).  

Rannsóknin sýndi að þeir sem fóru oftast í leikhús bjuggu á 

höfuðborgarsvæðinu, voru með góða menntun og góðar tekjur. Einnig leiddi 

rannsóknin í ljós að þeir sem fylgdust best með því sem gerist í Borgarleikhúsinu voru 

eldri en 35 ára, bjuggu á höfuðborgarsvæðinu, voru með góða menntun, voru frekar 

konur heldur en karlar og fóru oftar í leikhús en þeir sem fylgdust minna með 

starfsemi leikhússins (IMG Gallup, 2002). 

Umtal vina og starfsfélaga hafði mestu áhrif á val á sýningu en munur var 

milli aldurshópa þegar kom að því hvað hefði mestu áhrif á valið, til dæmis hafði 

umtal vina eða starfsfélaga meiri áhrif á yngri leikhúsgesti (16-34 ára) en áhugi á 

höfundi meiri áhrif á eldri leikhúsgesti (55-75 ára). Þeir sem fylgdust illa með hvaða 

sýningar og atburðir voru í Borgarleikhúsinu fóru frekar eftir umtali vina eða 

starfsfélaga um sýningar. Þeir sem fylgdust vel með fóru hins vegar frekar út af áhuga 

á höfundi (IMG Gallup, 2002).  

Hvernig skal hafa áhrif á viðhorf með markaðsstarfi 

Leikhús nota auglýsingar til að kynna fyrir leikhúsgestum breytilega starfsemi 

sína. Borgarleikhúsið er alltaf að setja upp ný leikverk á hinum ýmsu sviðum 

leikhússins og bjóða upp á nýja sviðslistamenn. Leikhúsið þarf því að vinna að því að 

vekja eftirtekt og áhuga og þar af leiðandi hvetja til sölu á leikhúsmiðum (Kotler og 

Scheff, 1997).  
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Auglýsingar eru notaðar til að móta, styrkja og hafa áhrif á viðhorf og þar með 

hegðun. Markmið með auglýsingum er að ná til ákveðins hóps og kynna fyrir honum 

tiltekna þjónustu. Í nútímasamfélagi er máttur auglýsinga mikill. Sjónvarpsrásir, 

útvarpsstöðvar, dagblöð, tímarit og veraldarvefurinn gera það að verkum að neytendur 

verða fyrir stöðugum áhrifum auglýsinga. Til að ná athygli neytenda verða 

auglýsingar að vera vel skipulagðar, hugmyndaríkar, frumlegar og skemmtilegar 

(Kotler, Armstrong, Saunders og Wong, 2001).  

 Fyrsta skrefið til að ná til neytenda er að marka stefnu, ákveða hver skilaboðin 

eigi að vera. Almennt séð er markmið auglýsinga að fá neytendur til að hugsa um eða 

bregðast við vöru á tiltekinn hátt. Auglýsingar þurfa að vera þýðingamiklar, trúanlegar 

og aðgreinandi. Þýðingamiklar til að sýna fram á að neytendur hafi hag af vörunni, að 

hún sé girnileg og áhugaverð. Auglýsingar þurfa að vera trúanlegar svo að neytendur 

hafi trú á vörunni og aðgreinandi til að sannfæra þá um að þessi vara sé betri en aðrar 

(Kotler o. fl., 2001).  

 Þegar leikhús ætla að auglýsa verða þau að setja sér markmið. Auglýsingar 

geta verið upplýsandi, sannfærandi eða hrein áminning um að leikhúsið sé til. 

Auglýsingar eru til að vekja athygli á starfsemi leikhússins, þær geta gefið 

upplýsingar um leikhúsið, hver aðstaðan er, hvað er í boði, hvað er væntanlegt og svo 

framvegis. Þær eru einnig til að sannfæra neytendur um að núna sé tíminn til að kaupa 

árskort eða miða á ákveðið leikrit (Kotler og Scheff, 1997).  

 Auglýsendur verða síðan að velja úr fjölda auglýsingamiðla til að koma vöru 

sinni á framfæri og hefur hver fjölmiðill sína kosti og galla. Sjónvarp er sá miðill sem 

fangar mesta athygli. Sjónvarpsauglýsingar geta verið mjög áhrifamiklar, hægt er að 

ná til ákveðins markhóps og til margra í einu og þær ná til fleiri skynfæra (sjón og 

heyrn). En sjónvarpsauglýsingar geta verið mjög dýrar í framleiðslu, geta týnst í 

fjöldanum og því ekki náð athygli áhorfenda (Kotler og Scheff, 1997). Þar sem 

sjónvarpsauglýsingar geta verið kostnaðarsamar er það ekki vænlegur kostur fyrir 

leikhús að auglýsa alltaf þannig. Leikhús þurfa að auglýsa þær leiksýningar sem í boði 

eru í hvert sinn og getur þá framleiðslu- og birtingakostnaður orðið mjög hár.    

Útvarp er auglýsingamiðill sem hefur lágan framleiðslu- og birtingakostnað. 

Rannsókn sem gerð var á virkni þessa auglýsingamiðils sýndi að hægt er að ná meiri 

auglýsingaeftirtekt (ad awareness) fyrir minni peningaupphæð ef auglýst er í útvarpi 

heldur en í sjónvarpi. Útvarpsauglýsingar ná 60% af auglýsingaeftirtekt 
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sjónvarpsauglýsinga fyrir mun lægra verð og einnig vill fólk endurupplifa 

sjónvarpsauglýsingar þegar það heyrir útvarpsauglýsingar með sömu hljóðrás. 

Útvarpsauglýsingar geta oft náð til markhóps sem erfiðara er að ná til í gegnum aðra 

miðla, til dæmis unglinga. Vert er þó að hafa í huga að betra er að auglýsa í stuttum 

auglýsingahléum og vera fremst eða aftast í auglýsingahléi, það sama gildir um 

auglýsingar í sjónvarpi (Friðrik Eysteinsson, 2001a). 

Mikið er um prentaðar auglýsingar, hvort sem það er fyrir dagblöð og tímarit 

eða plaköt og dreifimiða. Þegar gerðar eru prentaðar auglýsingar eru þrjú atriði sem 

verður að hugleiða, það er mynd, fyrirsögn og texti. Myndir þurfa að vera nægilega 

áhrifamiklar til að draga að athygli, fyrirsagnir þurfa að vekja löngun til að skoða 

auglýsingarnar frekar og texti má svo ekki valda vonbrigðum og þarf að vera vel 

skrifaður. Stærð, litir og uppsetning auglýsinga hafa mikið að segja um áhrif þeirra. 

Því stærri, því meiri athygli en þó kannski ekki í hlutfalli við þann kostnað sem fylgir 

því að hafa auglýsingar stærri. Litir eru áhrifameiri en svart/hvítt en þó eykst eftirtekt 

ekki eftir því sem litir eru fleiri. Ódýrara er að hafa auglýsingar í tveimur litum og 

vekja þannig auglýsingar jafn mikla eftirtekt og auglýsingar í fjórum litum (Kotler og 

Scheff, 1997).  

Virkni prentaðra auglýsinga er mismunandi eftir því í hvaða miðil þær eru 

settar. Með því að auglýsa í tímaritum er hægt að ná til stórs lesendahóps og einnig 

ákveðins markhóps sem leitað er til, auglýsingar geta verið með gæða 

litasamsetningu, minni líkur á að tímaritum sé fleygt strax í ruslið og auglýsingar eru 

því langlífari. Gallar eru hins vegar þeir að það þarf langan fyrirvara ef setja á 

auglýsingar í tímarit, það getur verið kostnaðarsamt og markhópurinn sér ekki 

auglýsingarnar á sama tíma þannig að eftirtektin dreifist yfir lengri tíma. Hins vegar 

þegar auglýsingar eru birtar í dagblöðum næst strax til stórs lesendahóps, hægt að 

auglýsa með stuttum fyrirvara og yfir ákveðinn tíma (market flexibility). Gallar eru 

hins vegar þeir að ekki er víst að náist til nákvæmlega þeirra sem ætlunin er að ná til, 

margir sjá ekki auglýsingarnar því þeir fleygja strax blaðinu, auglýsingar geta týnst 

innan um margar og þetta getur orðið kostnaðarsamt (high cost for multible use) 

(Kotler og Scheff, 1997). 

Leikhúsin nota mikið plaköt og dreifimiða þegar auglýsa á sýningar (Guðrún 

Vilmundardóttir, munnleg heimild, 11.nóvember 2004). Með því að dreifa plakötum 

og dreifimiðum þá næst til mikils fjölda en erfitt er að ná til ákveðins markhóps. Hægt 
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er að dreifa víðsvegar um borg og bæ en því meira sem dreift er því kostnaðarsamara 

verður það. Hins vegar er hægt að takmarka sig við eitt ákveðið hverfi eða bæjarfélag 

og er þá ekki eytt í auglýsingar á of stóru svæði. Almenningur tekur þó mismunandi 

vel eftir plakötum og dreifimiðum, þau geta vakið eftirtekt en þar sem grunnúrvinnsla 

á skilaboðunum á sér stað getur verið að þau komist ekki til skila (Kotler og Scheff, 

1997). 

 Í dag er veraldarvefurinn orðinn sterkur fjölmiðill og búist er við því að 

vefurinn eigi enn eftir að stækka sem markaðstæki. Þetta er án efa ódýrasta 

markaðsleiðin og á heimasíðu er hægt að koma fyrir margfalt fleiri upplýsingum og 

myndum en í einni auglýsingu (Kotler og Scheff, 1997).   

 Borgarleikhúsið hefur sett upp heimasíðu og hefur meðal annars komið í 

gagnið miðasölu á heimasíðunni. Hægt er að nota heimasíðuna til að stunda beina 

markaðssetningu. Hvetja fólk til að skrá sig í netklúbb og fær þessi netklúbbur þá 

reglulega sent fréttabréf um það sem er að gerast í leikhúsinu. Þetta er bæði snögg og 

ódýr markaðsleið. Af og til gætu félagar fengið send tilboð eins og tveir fyrir einn á 

sýningar sem annars gengur illa að fá gesti á.. Önnur leið til að stunda beina 

markaðssetningu er til dæmis fjöldapóstur. Með fjöldapósti er verið að ná til mun 

stærri markhóps en á sama tíma er þessi leið mun dýrari. 

Til eru tvær kenningar um virkni auglýsinga, veika kenningin (weak force) og 

sterka kenningin (strong force). Veika kenningin vísar til þess að auglýsingar eigi að 

skapa vörumerkjavitund. Það er ekki fyrr en varan hefur verið prófuð og reynsla 

fengin að tilfinningaleg tengsl og dálæti myndast. Veika kenningin gildir þegar halda 

á í núverandi neytendur eins og áskriftarhóp Borgarleikhússins og auka neyslutíðni 

þeirra. Sterka kenningin gengur hins vegar út á að auglýsingar eigi að auka þekkingu 

fólks og geti þar af leiðandi breytt viðhorfum þess. Skapa þarf rétt viðhorf til vöru 

áður en hægt er að fá neytendur til að kaupa hana. Þetta á við þegar stækka á 

neytendahóp eins og áskriftarhóp Borgarleikhússins. (Friðrik Eysteinsson, 2001b).  

Samkvæmt Guðrúnu Vilmundardóttur hjá Borgarleikhúsinu (munnleg heimild, 

11. nóvember 2004) eru aðeins 458 manns með áskriftarkort. Flest leikhús út í hinum 

stóra heimi gætu ekki haldið uppi starfsemi sinni ef ekki væru áskriftarkort því fá 

leikhús selja nógu marga einstaka miða til að fylla sýningar sýnar reglulega. 

Leikhúsgestir sem kaupa einstaka miða verða alltaf mikilvægir fyrir leikhúsið en það 

er í höndum leikhússins að reyna að heilla þá og fá þá oftar á sýningar. Þeir sem 
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kaupa einstaka leikhúsmiða eru oftast þeir sem sækja vinsælustu sýningarnar sem hafa 

fengið mesta umfjöllun. Þeir sækja illa sýningar sem hafa minna aðdráttarafl, 

leikverkið ef til vill óþekkt og leikarar í helstu hlutverkum tiltölulega óþekktir meðal 

almennings (Kotler og Scheff, 1997). 

Með föstum áskriftarhóp geta leikhús tekið meiri áhættu í vali sínu á 

leikverkum og verið nýstárlegri. Þegar áskriftahópurinn er stór er minni hætta á að 

slæm gagnrýni hafi áhrif á fjölda sýninga. Hjá leikhúsum sem eru ekki með sterkan 

áskriftargrunn getur það skipt höfuðmáli um gengi sýninga hvernig gagnrýni sýningar 

fá. Óháðir leikhópar sem berjast fyrir því að koma list sinni á framfæri óska þess 

heitast að fá góða gagnrýni sem gæti komið af stað góðu umtali um sýningar þeirra. 

Besta auglýsing leiksýninga er þó ávallt orðspor (word of mouth). Þegar leikhúsgestir 

eru ánægðir með sýningu þá segja þeir frá og vekja upp löngun hjá öðrum til að fara 

að sjá þá sýningu. Einnig virkar þetta í hina áttina, ef leikhúsgestir eru óánægðir þá 

berst það út eins og eldur í sinu. Oft þarf miklu minna til að vekja upp neikvætt umtal 

heldur en jákvætt og verða því leikhús ávallt að vera á tánum (Kotler og Scheff, 

1997). 

 Kostnaður við að halda í áskriftarkúnna er mun minni heldur en að ná í þá sem 

kaupa einstaka miða á hverja sýningu. Áskriftakúnnar sjá leikhúsum einnig fyrir 

öruggum tekjum sem koma inn mörgum mánuðum fyrirfram, áður en 

sýningartímabilið hefst. Það aðstoðar leikhús við að jafna út útgjöld sem ná yfir allt 

árið og þá sérstaklega á þeim tíma sem er utan sýningartímabils (Kotler og Scheff, 

1997). 

Borgarleikhúsið hefur lengi boðið upp á áskriftarkort sem gilda yfir leikárið og 

einnig 10 miða kort. Minni áskriftaleiðir geta skila miklum árangri þar sem ekki eru 

allir tilbúnir að binda sig yfir jafn langt tímabil og leikárið er. Leikhús sem ákveða að 

setja upp minni áskriftaleiðir þurfa þó að hafa nægilegt framboð á sýningum og 

uppákomum til að geta útbúið sérstaka pakka (Kotler og Scheff, 1997).  

Eins og fyrirkomulagið er í dag hjá Borgarleikhúsinu þá fá áskrifendur þrjár 

fastar sýningar sem þeir þurfa að fara á og einnig fá þeir að velja sér þrjár sýningar. 

Það að hafa færri sýningar minnkar bindiskyldu leikhúsgesta og getur höfðað til þeirra 

sem annars myndi ekki kaupa árskort (Borgarleikhús, e.d.).  

 Upplifun og spenna við leikhúsferð og það að komast í náin tengsl við listina 

er ekki það eina sem hvetur leikhúsgesti til að kaupa sér áskrift, þeir þurfa að hafa 
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einhvern hag af því líka. Það sem áskrifendur kunna að meta er sætaforgangur, 

afsláttur og leyfi til að skipta miðum. Fara þarf misjafnar leiðir til að laða að 

áskrifendur. Til eru áskrifendur sem melta það í lengri tíma að kaupa árskort, aðrir 

taka skyndiákvarðanir um að kaupa árskort og enn aðrir eru fastakúnnar, kaupa alltaf 

árskort. Áskrifendur sem ekki eru fastakúnnar þarf að mata hægt og rólega með 

upplýsingum um leikhúsið og hvetja þá til að kaupa sér árskort. Við það er gott  að 

nota beina markaðssetningu. Hægt er að fá upplýsingar um leikhúsgesti sem ekki eiga 

árskort þegar þeir kaupa einstaka miða í leikhús og dekra dálítið við þá með því að 

senda tilboð, tilkynningar og kynna leikhúsið símleiðis. Með tímanum aukast tengsl 

gesta við leikhúsið og þeir verða líklegri til að kaupa árskort (Kotler og Scheff, 1997).  

Leikhúsgestir: Neytendur og kauphegðun  

 Flókið samspil fjölda þátta móta kauphegðun neytenda. Kauphegðun er það 

ferli sem á sér stað þegar einstaklingur eða hópur velur, kaupir, notar eða losar sig við 

vöru/þjónustu til að fullnægja ákveðinni þörf eða löngun. Þegar uppfylla á ákveðna 

löngun fer í gang kaupferli sem felur í sér upplýsingaöflun, mat á valmöguleikum og 

val. Þeir þættir sem hafa áhrif á kauphegðun eru í senn menningarlegir, félagslegir, 

sálrænir og persónulegir (Kotler og Scheff, 1997): 

Menningarlegir áhrifaþættir - Menning hefur mikil áhrif á viðhorf og hegðun 

neytenda og er markaðurinn sífellt að laga sig að kröfum og þörfum þeirra. Hvert 

samfélag hefur minnihlutahópa eða hóp einstaklinga sem hafa sömu gildi sem 

byggjast á svipaðri lífsreynslu og aðstæðum, það getur til dæmis verið trúarhópur eða 

kynþáttahópur. Það að tilheyra minnihlutahópi getur haft áhrif á smekk og lífstíl 

(Kotler og Scheff, 1997).  

Leikrit eru flutt á íslensku og er því ekki reynt að höfða til ferðamanna sem 

koma til landsins eða þeirra sem hafa nýlega sest að á Íslandi. Þó hefur eitthvað verið 

um leiksýningar sem markaðssettar eru fyrir ferðamenn sem koma til landsins á 

sumrin og fjalla að einhverju leiti um Ísland og Íslendingasögur. 

Félagslegir áhrifaþættir - Hver neytandi tilheyrir mörgum hópum og verður 

hegðun hans fyrir áhrifum frá þeim. Fjölskylda, vinir og vinnufélagar eru meðal þeirra 

sem hafa mestu áhrif á viðhorf og hegðun neytenda. Tilteknir þrýstihópar í 

samfélaginu hafa einnig áhrif á samfélagið í heild (Kotler o.fl., 2001). Þegar leikhús 
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sýna fræg verk sem skapað hafa mikið umtal og er mikið fjallað um í fjölmiðlum, þá 

vill fólk gjarnan fara á þau út af þrýstingi. 

 Persónulegir þættir - kyn, aldur, menntun, starf, fjárhagur og lífstíll hefur áhrif 

á kauphegðun neytenda. Langanir og óskir breytast með auknum aldri og þroska. Þó 

að bakgrunnur einstaklinga geti verið líkur getur lífstíll þeirra verið mismunandi. 

Lífstíll er hegðunarmynstur neytenda sem kemur fram í athafnasemi, áhugamálum og 

skoðunum (Kotler o. fl., 2001).  

 Sálfræðilegir þættir - Kauphegðun verður fyrir áhrifum frá þremur 

sálfræðilegum þáttum, það er áhugahvöt (motivation), mat (perception) og viðhorf 

(attitude). Áhugahvöt er það ferli sem orsakar hegðun. Áhugahvöt kviknar þegar 

löngun er til staðar og neytendur reyna að uppfylla þá löngun. Mat hefur áhrif á 

hvernig neytendur bregðast við ýmsum aðstæðum. Tvær manneskjur með sömu 

áhugahvötina í sömu aðstæðunum geta hagað sér á mismunandi hátt vegna 

mismunandi mats á aðstæðum. Hægt er að hafa viðhorf gagnvart trú, stjórnmálum, 

fötum, tónlist, mat og mörgu öðru. Viðhorf hefur áhrif á kauphegðun (Kotler o.fl., 

2001). 

 Með góðri markaðssetningu á leikverkum Borgarleikhússins er hægt að hafa 

áhrif á viðhorf leikhúsgesta til leikhússins. Með því að vita hvert viðhorf leikhúsgesta 

er og með því að taka tillit til þeirra þátta sem hafa áhrif á kauphegðun þeirra er hægt 

að uppfylla þær óskir sem markaðurinn hefur og þar af leiðandi auka sölu á 

áskriftarkortum og einstökum leikhúsmiðum.  

 Tilgangur rannsóknarinnar var að athuga viðhorf og mat leikhúsgesta 

Borgarleikhússins á Borgarleikhúsinu og leikhúsmarkaðnum. Ætlunin var að skoða 

viðhorf til Borgarleikhússins, hvernig leiksýningar farið er á, hvað hefur áhrif á val 

leikhúsgesta (kynningarstarf, umfjöllun, auglýsingar og fleira), hvernig aðstaðan er 

hjá Borgarleikhúsinu, hvernig Borgarleikhúsið er borið saman við önnur leikhús og 

hver neysluhegðun leikhúsgesta er.  
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AÐFERÐ 

Þátttakendur 

Valdir voru af hentugleika 218 leikhúsgestir Borgarleikhússins á sýningum 

leikhússins. Þátttakendur voru beðnir um að segja til um kyn, aldur, hjúskaparstöðu, 

mánaðartekjur heimilis, menntun, búsetu og stjórnmálaskoðun (viðauki 2).  

Mælitæki 

 Þátttakendur fengu spurningalista með 28 spurningum um Borgarleikhúsið og 

aðra leikhússtarfsemi (viðauki 2). Efst á spurningalista voru útskýringar á 

spurningalistanum og tilgangur könnunar kynntur. Spurningarnar voru með föstum 

valkostum þar sem ýmist mátti bara merkja við einn valmöguleika eða fleiri, ein opin 

spurning (spurning 9), tvær spurningar þar sem gefa átti einkunn (spurningar 7 og 23) 

og svo var notaður 5 punkta merkingagreiningakvarði (semantic differential) við 

spurningar 27 og 28 þar sem leikhúsgestir voru beðnir um að meta Borgarleikhúsið og 

Þjóðleikhúsið (1 = jákvæðast og 5 = neikvæðast). Settar voru fram sjö 

bakgrunnsspurningar.  

Rannsóknarsnið 

 Frumbreyturnar voru sjö talsins; kyn (kvk og kk), aldur (20 ára og yngri, 21 til 

30 ára, 31 til 40 ára, 41 til 50 ára og eldri en 50 ára), mánaðartekjur heimilis (undir 

100.000, 100 – 200.000, 200 – 400.000, 400 – 600.000 og yfir 600.000), menntun 

(grunnskólapróf, iðnnám, stúdentspróf, háskólapróf og framhaldsnám), búseta 

(höfuðborgarsvæðið, Norðurland, Suðurland, Austurland og Vesturland), 

stjórnmálaskoðun (hægra megin, í miðjunni, vinstra megin og hlutlaus) og 

hjúskaparstaða (gift/giftur, í sambúð, ekkja/ekkill eða fráskilin/n og einhleyp/ur). Í 

úrvinnslu voru undirflokkarnir ekkja/ekkill eða fráskilin/n og einhleyp/ur felldir 

saman í einhleyp/ur.  
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Framkvæmd 

 Spurningalisti var lagður fyrir leikhúsgesti í Borgarleikhúsinu sem voru ýmist 

á leiðinni að fara að sjá Grease, Chicago, Línu Langsokk eða Sporvagninn Girnd. Sett 

var upp blað í anddyri leikhússins og við hurðarnar inn á stóra svið, þar sem 

leikhúsgestum var kynnt könnunin (viðauki 3). Þátttakendur fengu spurningalista í 

hendurnar og máttu taka sinn tíma til að svara honum og skila fyrir sýningu, í hléi eða 

eftir sýningu. Á spurningalistanum var bent á að þetta væri könnun á leikhúsgestum 

og leikhúsmenningu á Íslandi, að könnunin væri ein blaðsíða og tæki um það bil 5 

mínútur í framkvæmd (viðauki 2). Einnig var bent á að könnunin væri nafnlaus. Kassi 

var við anddyri Borgarleikhússins þar sem hægt var að skila svarblöðunum og einnig 

var hægt að skila til starfsmanna Borgarleikhússins.  
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NIÐURSTÖÐUR 

Bakgrunnsspurningar sögðu til um hverjir það væru sem færu á leiksýningar 

Borgarleikhússins. Tveir þriðju leikhúsgesta voru konur (mynd 1) og skiptust 

leikhúsgestir frekar jafnt niður í 

aldurshópa (mynd 2). Rúmur helmingur 

leikhúsgesta var giftur (mynd 3) og 

tekjudreifing þeirra frekar normaldreifð 

(mynd 4). Menntun og stjórnmála-

skoðanir leikhúsgesta dreifðust frekar jafnt 

yfir hópinn (mynd 5 og 6) og meirihluti 

leikhúsgesta kom frá höfuðborgarsvæðinu 

(mynd 7). 
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 Leikhúsgestir skiptust frekar jafnt á milli leiksýninga (mynd 8) og var 

kynjaskipting leikhúsgesta á leiksýningum eins og kynjaskiptingin í rannsókninni í 

heild, það er konur 2/3 og karlar 1/3.  

 

Mynd 8. Hlutfallsleg skipting leikhúsgesta á leiksýningum 

 

 Leikhúsgestir voru eldri á Sporvagninum Girnd en á Grease (tafla 1). 

Aldursdreifing á Línu Langsokki var nokkuð normaldreifð og meirihluti þeirra sem 

var á Línu Langsokki var á barneignaraldri. 
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Tafla 1. Aldursskipting milli sýninga Borgarleikhússins 

 Grease  Chicago 

Sporvagninn 

Girnd 

Lína 

Langsokkur 

< 21 árs 9,1% 10,2% 14,3% 5,1% 

21-30 ára 30,3% 24,5% 14,3% 28,2% 

31-40 ára 30,3% 14,3% 16,3% 35,9% 

41-50 ára 24,2% 12,2% 22,4% 28,2% 

> 50 ára  6,1% 38,8% 32,7% 2,6% 

 

 Leikhúsgestir sögðu til um hvar þeir fréttu af þeirri sýningu sem þeir voru á og 

virtust blaðaauglýsingar ná mestri athygli leikhúsgesta ásamt sjónvarpsauglýsingum 

og upplýsingum frá vinum og kunningjum (mynd 9). Athygli vakti að einungis 7% 

leikhúsgesta fréttu af sýningunni í gegnum heimasíðu leikhússins en í dag er 

veraldarvefurinn mjög áberandi fjölmiðill. 
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Mynd 9. Hvar leikhúsgestir fréttu af leiksýningu 

 

Eldri leikhúsgestir (eldri en 40 ára) fréttu frekar af sýningu í gegnum 

útvarpsauglýsingar meðan yngri leikhúsgestir (undir 40 ára) fréttu af sýningu í 

gegnum plaköt og dreifimiða. Leikhúsgestir með heimilistekjur undir 400.000 fréttu 

frekar af sýningu í gegnum plaköt og dreifimiða heldur en leikhúsgestir með tekjur 

yfir 400.000 og voru meðal annars helmingur þeirra sem sögðust hafa frétt af sýningu 

í gegnum plaköt og dreifimiða með heimilistekjur milli 200 og 400 þúsund. 
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Leikhúsgestir utan að landi voru líklegri til að hafa frétt af leiksýningu í 

dagblöðum enda höfðu 91% leikhúsgesta frá Norðurlandi frétt af leiksýningu í 

gegnum blaðaauglýsingar. Einungis um helmingur leikhúsgesta á höfuðborgar-

svæðinu frétti af leiksýningu í gegnum blaðaauglýsingar.  

Leikhúsgestir á Chicago og Grease fréttu mun frekar af sýningunni í gegnum 

sjónvarpsauglýsingar heldur en gestir á Sporvagninum, enda Grease og Chicago stærri 

uppfærslur sem skörtuðu nokkrum af helstu stjörnum landsins og því meira um 

auglýsingar í sjónvarpi (tafla 2). Mjög fáir af þeim leikhúsgestum sem staddir voru á 

tilteknum sýningum fréttu af sýningunni á heimasíðu Borgarleikhússins.  

 

Tafla 2. Hvar leikhúsgestir á sýningum Borgarleikhússins fréttu af sýningunni 

 Grease Chicago 

Sporvagninn 

Girnd 

Lína 

Langsokkur 

Blaðaauglýsingar 42,6% 52,2% 41,7% 68,1% 

Sjónvarpsauglýsingar 61,7% 55,2% 16,7% 38,3% 

Útvarpsauglýsingar 23,4% 9,0% 2,1% 17,9% 

Heimasíða Borgarleikhússins 2,1% 4,5% 6,3% 17,0% 

Vinir og kunningjar 61,7% 31,3% 50,0% 38,3% 

 

Leikverkið sjálft hefur mestu áhrif á val á sýningu en þó eru einhverjir sem 

velja sýningu út af leikurum (tafla 3). Leikhúsið, auglýsingar og verð hafa mjög lítil 

áhrif en einhvers staðar hljóta leikhúsgestir að fá upplýsingar um leikverkið sem verið 

er að sýna, samanber í gegnum markaðsstarf, auglýsingar og þess háttar. 

 Helmingur þeirra sem finnst verð á aðgöngumiðum skipta höfuðmáli er á 

aldrinum 21 til 30 ára og er hinn helmingurinn 31 til 40 ára sem sýnir að yngri 

leikhúsgestir hugsa frekar um verð á aðgöngumiðum heldur en þeir eldri. Hjá eldri en 

50 ára er það leikhúsið og leikverkið sem hefur áhrif á val á sýningu. 
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Tafla 3. Hvað hefur áhrif á val á sýningu 

 

Ástæða fyrir vali Fjöldi gesta Hlutfall 

Leikverkið 139 77,2% 

Leikararnir 21 11,7% 

Auglýsingar 7 3,9% 

Verð á aðgöngumiðum 7 3,9% 

Leikhúsið 6 3,3% 

Samtals 180 100,0% 

 

 Gamanleikrit og söngleikir eru þau verk sem leikhúsgestir velja helst að fara á 

meðan nútímaverk og dramaleikrit eru síst valin (mynd 10). 
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Mynd 10. Hvaða tegundir leikverka gestir fara helst og síst á 

 

Leikhúsgestir með meiri menntun velja frekar dramaleikrit heldur en minna 

menntaðir. Munurinn liggur aðallega hjá háskólamenntuðum og þeim leikhúsgestum 

sem eru einungis með grunnskólapróf. Leikhúsgestir með meiri menntun eru einnig 

þeir sem velja frekar nútímaverk (tafla 4). 
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Tafla 4. Hverjir velja helst að fara á dramaleikrit og nútímaverk, skipt eftir menntun 

 

  Dramaleikrit Nútímaverk 

Grunnskólapróf 7,5% 15,6% 

Iðnnám 9,4% 0,0% 

Stúdentspróf 18,9% 12,5% 

Háskólapróf 45,3% 46,9% 

Framhaldsnám 18,9% 25,0% 

 

Leikhúsgestir sem eru vinstri sinnaðir í stjórnmálum velja frekar sígild verk og 

nútíma verk meðan hægri sinnaðir velja helst barnaleikrit (tafla 5). 

Eldri leikhúsgestir (eldri en 40 ára) velja frekar dramaleikrit heldur en yngri 

leikhúsgestir. Einnig velja eldri leikhúsgestir frekar að fara á sígild verk heldur en 

yngri gestir.  

 

Tafla 5. Hverjir velja helst að fara á drama-, nútíma-, barna- og sígild verk, skipt eftir 

stjórnmálaskoðun 

 

  Dramaleikrit Nútímaverk Barnaleikrit Sígild verk 

Hægra megin 17,0% 10,0% 34,4% 23,4% 

Í miðjunni 17,0% 23,3% 25,0% 18,8% 

Vinstra megin 41,5% 53,3% 17,2% 39,1% 

Hlutlaus 24,5% 13,3% 23,4% 18,8% 

 

 Hægt er að finna út markhópa fyrir ákveðnar tegundir leikverka. Þeir sem velja 

dramaleikrit eru helst vinstri sinnaðir og vel menntaðir einstaklingar. Þeir 

leikhúsgestir sem velja helst nútíma verk eru einhleypir, vinstri sinnaðir og vel 

menntaðir. Þeir sem velja helst sígild verk eru í eldri kantinum, giftir og vinstra megin 

í stjórnmálum og leikhúsgestir sem velja helst barnaleikrit eru á barneignaraldri (21-

50 ára), giftir, með hærri tekjur og hægri sinnaðir í stjórnmálum.  
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 Leikhúsgestir virðast ekki getað fundið neina tiltekna ástæðu fyrir því að velja 

eina tegund af leikverki síður en aðra, annað en það þeir hafa hreinlega ekki áhuga 

(tafla 6). 

 

Tafla 6. Af hverju velja leikhúsgestir síst að fara á ákveðin leikrit 

Ástæða fyrir að fara ekki á leiksýningu Fjöldi gesta Hlutfall 

Hef hreinlega ekki áhuga 119 59,5% 

Engin sérstök ástæða 55 27,5% 

Slæm reynsla 14 7,0% 

Hef heyrt slæma hluti um svona verk 2 1,0% 

Annað 10 5,0% 

Samtals 200 100,0% 

 

Leikhúsferð er í fjórða sæti af þeim fimm atriðum sem nefnd voru í 

rannsókninni um hvað leikhúsgestir velja að gera til að lyfta sér upp (tafla 7). 

Leikhúsgestir velja helst að fara út að borða til að lyfta sér upp. Leikhúsferð er 

sjaldnast af þessum fimm valmöguleikum sett í 1.-2. sæti meðan út að borða er oftast 

sett í 1.-2. sæti. Leikhúsferð er oftast sett í 3.-4. sæti en af þessum fimm 

valmöguleikum er það að fara út að dansa og skemmta sér sjaldnast sett í 3.-4. sæti. 

Það að fara út að dansa og skemmta sér er áberandi oftast sett í 5. sæti en út að borða 

sjaldnast (mynd 11).  
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Mynd 11. Hversu margir leikhúsgestir settu tiltekin atriði í hvert sæti 



Borgarleikhúsið   25 

 Háskóli Íslands  

Tafla 7. Hvað gera leikhúsgestir helst til að lyfta sér upp. Í hvaða sæti atriði lentu að 

meðaltali 
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Mynd 12. Sætaskipting eftir tekjum 

 

  Gift/giftur 

í 

sambúð 

 

einhleyp/ur 
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Fer út að 

borða 

3 

Fer í 

leikhús Fer í bíó 

Fer út að 

dansa og 

skemmta 

mér 

4 Fer í bíó 

Fer í 

leikhús 

Fer á 

kaffihús 

5 
Fer út að 

dansa og 

skemmta 

mér 

Fer út að 

borða 

Fer í 

leikhús 

    Meðalsæti 

1 Fer út að borða 2,44 

2 Fer í bíó 2,73 

3 Fer á kaffihús 3,19 

4 Fer í leikhús 3,20 

5 Fer út að dansa og skemmta mér 3,46 

  < 21 árs 21 -30 31 - 40 41 - 50 > 50 

1 Fer í bíó Fer í bíó 

Fer út að 

borða 

Fer út að 

borða 

Fer í 

leikhús 

2 

Fer út að 

dansa og 

skemmta 

sér 

Fer út að 

borða Fer í bíó 

Fer á 

kaffihús 

Fer út að 

borða 

3 

Fer á 

kaffihús 

Fer út að 

dansa og 

skemmta 

sér 

Fer á 

kaffihús fer í bíó 

Fer á 

kaffihús 

4 

Fer út að 

borða 

Fer á 

kaffihús 

Fer í 

leikhús 

Fer í 

leikhús Fer í bíó 

5 

Fer í 

leikhús 

Fer í 

leikhús 

Fer út að 

dansa og 

skemmta 

sér 

Fer út að 

dansa og 

skemmta 

sér 

Fer út að 

dansa og 

skemmta 

sér 

 
  Mynd 13. Sætaskipting eftir hjúskaparstöðu  Mynd 14. Sætaskipting eftir aldri 
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Eins og sjá má á mynd 12 þá setja leikhúsgestir með tekjur yfir 200.000 

leikhúsferð ofar í sæti heldur en þeir sem eru með tekjur undir 200.000. Þeir sem eru 

með tekjur yfir 200.000 velja helst að fara út að borða en leikhúsgestir með tekjur 

undir 200.000 velja helst að fara í bíó. 

Giftir leikhúsgestir velja frekar að fara í leikhús heldur en þeir sem eru í 

sambúð eða einhleypir (mynd 13). Einhleypir leikhúsgestir velja frekar að fara í bíó 

heldur en þeir sem eru í sambúð og giftir.  

Sjá má á mynd 14 að elstu leikhúsgestirnir (eldri en 50 ára) velja helst að fara í 

leikhús meðan leikhúsgestir yngri en 30 ára velja helst að fara í bíó. Þeir sem eru 31-

50 ára velja helst að fara út að borða.  

Leikhúsgestir Borgarleikhússins fara flestir einu sinni til tvisvar á ári í leikhús 

(tafla 8). 

 

Tafla 8. Hve oft farið á leiksýningar á ári 

Leikhúsferðir á ári Fjöldi gesta Hlutfall 

Sjaldnar en einu sinni á ári 40 18,5% 

Einu sinni til tvisvar á ári 84 38,9% 

Þrisvar til fimm sinnum á ári  70 32,4% 

Sex sinnum á ári eða oftar 22 10,2% 

Samtals 216 100% 

 

 Leikhúsgestir með hærri heimilistekjur fara oftar í leikhús heldur en 

leikhúsgestir með lægri tekjur (tafla 9). Því eldri sem leikhúsgestir eru því oftar fara 

þeir í leikhús að meðaltali (tafla 10). 

 

Tafla 9. Hversu oft farið í leikhús á ári, skipt niður eftir heimilistekjum 

 

  

Undir 

100.000 

100.000-

200.000 

200.000-

400.000 

400.000-

600.000 

Yfir 

600.000 

Sjaldnar en 

einu sinni á ári 27,3% 36,1% 14,7% 4,4% 18,2% 

Einu sinni til 

tvisvar á ári 45,5% 27,8% 53,3% 26,7% 40,9% 

Þrisvar til fimm 

sinnum á ári 9,1% 25,0% 28,0% 57,8% 31,8% 

Sex sinnum eða 

oftar á ári 18,1% 11,1% 4,0% 11,1% 9,1% 
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Tafla 10. Hversu oft farið í leikhús á ári, skipt niður eftir aldri 

 

  < 21 árs 21-30 ára 31-40 ára 41-50 ára > 50 ára 

Sjaldnar en einu 

sinni á ári 17,6% 26,3% 25,6% 13,9% 2,6% 

Einu sinni til 

tvisvar á ári 35,3% 39,5% 41,0% 41,7% 28,9% 

Þrisvar til fimm 

sinnum á ári 29,4% 28,9% 25,6% 38,9% 50,0% 

Sex sinnum eða 

oftar á ári 17,6% 5,3% 7,7% 5,6% 18,4% 

 

Eins og við mátti búast fara leikhúsgestir sem búa á höfuðborgarsvæðinu oftar 

í leikhús á ári en þeir sem eru utan að landi enda leikhúsið staðsett í höfuðborginni. 

Eldri gestir með hærri tekjur sem búa á höfuðborgarsvæðinu fara oftast í 

leikhús. 

Leikhúsgestir sem eiga árskort og/eða 10 miða kort fara oftar í leikhús en þeir 

sem eiga hvorugt. Þeir sem eiga bæði árskort og 10 miða kort fara sex sinnum eða 

oftar á ári, þeir sem eiga bara árskort fara þrisvar eða oftar á ári og sama á við um þá 

sem eiga bara 10 miða kort. Þeim sem fara 6 sinnum eða oftar í leikhús á ári, finnst 

veitingasala og anddyri hlýlegra en þeim sem fara 1-2 sinnum á ári. Einnig fylgjast 

þeir sem fara oftar í leikhús betur með því sem er að gerast í leikhúsinu (mynd 15). 
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Mynd 15. Samband á milli hversu oft farið í leikhús á ári og hve vel fylgst með því 

sem gerist í Borgarleikhúsinu 
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Þeir sem fara einu sinni til tvisvar á ári á leiksýningar fara eilítið oftar í 

Borgarleikhúsið en Þjóðleikhúsið. Þeir sem fara þrisvar til fimm sinnum á ári fara 

einu sinni til tvisvar á ári í Þjóðleikhúsið en eitthvað oftar í Borgarleikhúsið. Þeir sem 

fara sex sinnum eða oftar fara mun oftar í Borgarleikhúsið en Þjóðleikhúsið (mynd 

16). 
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Mynd 16. Samband á milli hve oft farið á leiksýningar á ári og hve oft farið í 

Borgarleikhúsið og Þjóðleikhúsið á ári
1
 

  

 Ef skoðað er hlutfallslega hversu oft er farið í tvö stærstu leikhúsin á ári, 

Þjóðleikhúsið og Borgarleikhúsið, þá sést að þeir sem tóku þátt í rannsókninni fara 

hlutfallslega oftar í Borgarleikhúsið enda rannsóknin gerð á leikhúsgestum 

Borgarleikhússins (tafla 11). 

 

Tafla 11. Hlutfallsleg skipting á því hve oft farið í Þjóðleikhúsið og Borgarleikhúsið 
 

Hversu oft farið í leikhúsið Þjóðleikhúsið Borgarleikhúsið 

Sjaldnar en einu sinni á ári 49,5% 28,4% 

Einu sinni til tvisvar á ári 40,6% 47,4% 

Þrisvar til fimm sinnum á ári 9,0% 19,4% 

Sex sinnum á ári eða oftar 0,9% 4,7% 

 

 

                                                 
1
 1 = sjaldnar en einu sinni, 2 = einu sinni til tvisvar, 3 = þrisvar til fimm sinnum og 4 = sex 

sinnum eða oftar 
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Aldursmunur er á því hversu oft er farið í stóru leikhúsin tvö. Hjá báðum 

leikhúsunum fara eldri leikhúsgestir oftar á ári en þeir yngri. Munurinn er þó meiri hjá 

þeim sem fara í Þjóðleikhúsið þar sem mikill meiri hluti gesta 21-30 ára (64%) fer 

sjaldnar en einu sinni á ári í Þjóðleikhúsið. Leikhúsgestir yngri en 30 ára fara aðeins 

oftar í Borgarleikhúsið á ári en í Þjóðleikhúsið. 

Það er meira um það að leikhúsgestir sem telja sig vinstra megin í stjórnmálum 

fari oftar á ári í Borgarleikhúsið heldur en þeir sem eru hægra megin eða í miðjunni. 

 Rétt rúmlega einn fimmti leikhúsgesta Borgarleikhússins fór oftast í 

Þjóðleikhúsið síðastliðin þrjú ár (tafla 12).  

 

Tafla 12. Hve margir leikhúsgestir fóru oftast í hvert leikhús síðastliðin þrjú ár 

 Leikhús Fjöldi gesta Hlutfall 

Borgarleikhúsið 117 63,9% 

Þjóðleikhúsið 40 21,9% 

Loftkastalinn 6 3,3% 

Hef ekki farið í leikhús síðastliðin 3 ár 7 3,8% 

Iðnó  1 0,5% 

Annað 12 6,6% 

Samtals  183 100% 

 

Aldursmunur er á því hvaða leikhús hefur verið mest sótt síðastliðin þrjú ár. 

Leikhúsgestir yngri en 40 ára fóru í fjölbreyttari leikhús meðan þeir eldri héldu sig við 

Borgarleikhúsið eða Þjóðleikhúsið. En í öllum aldursflokkum höfðu flestir farið í 

Borgarleikhúsið enda könnunin gerð í Borgarleikhúsinu. 

Þeir sem fóru oftast í Borgarleikhúsið síðastliðin þrjú ár fara hlutfallslega oftar 

í leikhús á ári en þeir sem fóru oftar í önnur leikhús síðastliðin þrjú ár (mynd 17).  
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Mynd 17. Hve oft farið í leikhús á ári skipt niður eftir því í hvaða leikhús var farið 

oftast í síðastliðin þrjú ár 

  

Leikhúsgestir völdu yfir höfuð að fara í ákveðið leikhús út af verkinu sem 

verið var að sýna en þó virðast einhverjir hafa valið að fara oftast í tiltekið leikhús 

síðastliðin þrjú ár vegna leikaranna (mynd 18). Valmöguleikinn ,,Annað” vildi vega 

meira en aðrir valmöguleikar og er erfitt að segja til um hvað þetta annað gæti verið, 

til dæmis samstarf milli leikhúss og fyrirtækis, staðsetning og fleira. 

3

26

90

3 1 4
0 1 2 0 0 10 2

6
0 0 10 0 1 0 0 00

5 6 3 0
4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ekk
i f

ar
ið

 s
íð

as
tli

ðin
 þ

rjú
 á
r

Þjó
ðle

ik
hús

ið

B
or

ga
rle

ik
hú

sið

Lof
tk

as
ta
lin

n
Ið

nó

A
nna

ð

Leikhús sem hefur verið mest sótt síðastliðin þrjú ár

F
jö

ld
i 

le
ik

h
ú

sg
es

ta Verkefnaval

Betri aðstaða

Leikarar

Miðaverð

Annað

 

Mynd 18. Hvers vegna tiltekin leikhús voru valin umfram önnur síðastliðin þrjú ár 
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Rúmur helmingur (55%) þeirra sem sótti Þjóðleikhúsið oftast á síðastliðnum 

þremur árum segist fara einu sinni sinni til tvisvar á ári í Þjóðleikhúsið meðan rúmur 

helmingur þeirra (58%) sem fór oftast í Borgarleikhúsið síðastliðin þrjú ár segist fara 

sjaldnar en einu sinni á ári í Þjóðleikhúsið. Um helmingur þeirra sem fór oftast í 

Borgarleikhúsið og Þjóðleikhúsið síðastliðin þrjú ár fer einu sinni til tvisvar á ári í 

Þjóðleikhúsið.  

Eins og sjá má á mynd 19 þá hefur reynsla gesta af Borgarleikhúsinu verið 

frekar góð til mjög góð og lítill munur á eftir því hvaða leikhús hefur verið mest sótt 

síðastliðin þrjú ár.  
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Mynd 19. Reynsla leikhúsgesta af Borgarleikhúsinu eftir því hvaða leikhús hafði verið 

mest sótt 
2
 

 

Leikhúsgestir sem fóru mest í Þjóðleikhúsið síðastliðin þrjú ár eru tiltölulega 

hlutlausir varðandi það hversu vel þeir fylgjast með því sem er að gerast í 

Borgarleikhúsinu (mynd 20) en þeir sem fóru oftast í Borgarleikhúsið og Iðnó fylgjast 

frekar vel með því sem er að gerast í Borgarleikhúsinu. 

                                                 
2
 1=mjög slæm og 5=mjög góð 
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Mynd 20. Hversu vel fylgst með því sem gerist í Borgarleikhúsinu eftir því hvaða 

leikhús hafði mest verið sótt síðastliðin þrjú ár
3
 

 

Áberandi flestir segjast hafa valið eitt leikhús fram yfir önnur út af leikverkum 

sem sýnd voru þessi þrjú ár (mynd 21) og er ekki mikill munur á því hvað hafði áhrif 

á leikhúsval milli leikhúsa (tafla 13). 
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Mynd 21. Hvers vegna leikhúsgestir völdu tiltekið leikhús fram yfir önnur síðastliðin 

þrjú ár 

                                                 
3
 1=mjög illa og 5=mjög vel 
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Tafla 13. Af hverju leikhúsgestir völdu tiltekið leikhús fram yfir önnur síðastliðin þrjú 

ár 

 

  Þjóðleikhúsið Borgarleikhúsið Loftkastalinn Iðnó 

Verkefnaval 76,5% 85,7% 50% 100% 

Leikarar 5,9% 5,7% 0% 0% 

Betri aðstaða 2,9% 1,9% 0% 0% 

Miðaverð 0% 1% 0% 0% 

Annað 14,7% 5,7% 50% 0% 

 

Tæpur einn fjórði þeirra leikhúsgesta sem fer sex sinnum eða oftar á ári í 

leikhús völdu eitt leikhús síðastliðin þrjú ár umfram önnur út af leikurum meðan 

flestir aðrir völdu eitt leikhús umfram önnur út af verkefnavali. Athygli vekur að fáir 

vísuðu til verðs á aðgöngumiðum og er bersýnilegt að það er ekki ráðandi þáttur þegar 

kemur að því að velja leikhús og leiksýningu (tafla 14).  

 

Tafla 14. Af hverju leikhúsgestir völdu eitt leikhús fram yfir önnur, skipt eftir því 

hversu oft er farið í leikhús á ári 

 

  

Sjaldnar en 

einu sinni á ári 

Einu sinni til 

tvisvar á ári 

Þrisvar til fimm 

sinnum á ári 

Sex sinnum 

eða oftar á ári 

Verkefnaval 71,9% 89,5% 85,9% 58,8% 

Leikarar 0,0% 3,9% 4,9% 23,5% 

Betri aðstaða 6,3% 1,3% 1,6% 0,0% 

Miðaverð 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 

Annað 21,9% 3,9% 6,6% 17,6% 

 

Leikhúsgestir hafa yfir höfuð góða reynslu af Borgarleikhúsinu eins og sjá má 

á mynd 22.  
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Mynd 22. Hvernig hefur reynsla leikhúsgesta af Borgarleikhúsinu verið 

  

 Nánast allir leikhúsgestir hafa einhvern tímann farið á stóra svið 

Borgarleikhússins (mynd 23). Mjög fáir hafa farið á sýningar á þriðju hæðinni enda er 

það svið ný tilkomið og ekki í stöðugri notkun. 
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Mynd 23. Á hvaða leiksvið Borgarleikhússins hafa leikhúsgestir farið 
 

Sjá má á töflu 15 að eldri leikhúsgestir hafa frekar farið á litla svið 

Borgarleikhússins en rúmlega einn þriðji þeirra sem hefur farið á litla sviðið er eldri 

en 50 ára.  
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Tafla 15. Aldursskipting leikhúsgesta á litla sviði Borgarleikhússins 

 

  Litla sviðið 

Aldur Fjöldi gesta Hlutfall 

< 21 árs 4 5,1% 

21-30 ára 16 20,3% 

31-40 ára 16 20,3% 

41-50 ára 14 17,7% 

> 50 ára 29 36,7% 

Samtals 79 100,0% 

 

Þeir sem eru með tekjur undir 100 þúsund hafa síður farið á stóra svið 

Borgarleikhússins en aðrir tekjuflokkar. Þeir sem eru með tekjur um 200-400 þúsund 

hafa oftast farið á stóra sviðið. Tekjudreifing leikhúsgesta á stóra sviðinu er frekar 

normaldreifð (tafla 16). 

 

Tafla 16. Tekjuskipting leikhúsgesta á stóra sviði Borgarleikhússins 

 

  Stóra sviðið 

Tekjur Fjöldi gesta Hutfall 

Undir 100.000 7 4,1% 

100.000-200.000 32 18,8% 

200.000-400.000 65 38,2% 

400.000-600.000 44 25,9% 

Yfir 600.000 22 12,9% 

Samtals 170 100,0% 

 

Þeir sem telja sig vinstri sinnaða í stjórnmálum hafa frekar farið á nýja svið 

Borgarleikhússins en þeir sem telja sig hægri sinnaða, miðjumenn eða hlutlausa í 

stjórnmálum (tafla 17). 

 

Tafla 17. Skipting leikhúsgesta á nýja sviði Borgarleikhússins eftir stjórnmálaskoðun 

 

  Nýja sviðið 

Stjórnmálaskoðun Fjöldi gesta Hlutfall 

Vinstri 34 43,6% 

Miðja 14 17,9% 

Hægri 14 17,9% 

Hlutlaus 16 20,5% 

Samtals 78 100,0% 
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Eins og sjá má á töflu 18 þá er innan við einn tíundi leikhúsgesta með 

einhvers konar áskriftakort í Borgarleikhúsið. Frekar ólíklegt er að leikhúsgestir eigi 

bæði árskort og 10 miða kort en þó voru tveir leikhúsgestir sem sögðust eiga þetta 

bæði. Tveir þriðju þeirra sem eiga árskort eru eldri en 50 ára (tafla 19).  

 

Tafla 18. Fjöldi þeirra sem eiga einhvers konar kort í Borgarleikhúsið 

Áttu árskort og/eða 

10 miða kort Fjöldi Hlutfall 

nei, hvorugt 199 91,7% 

já, árskort 12 5,5% 

já, 10 miða kort 4 1,8% 

já, bæði 2 0,9% 

Samtals 217 100,0% 

 

Tafla 19. Hverjir eiga árskort og 10 miða kort, skipt niður eftir aldri 

 

  < 21 árs 

21-30 

ára 

31-40 

ára 

41-50 

ára > 50 ára 

Hvorugt 94,1% 87,5% 100,0% 94,4% 78,9% 

Árskort 0,0% 7,5% 0,0% 2,8% 18,4% 

10 miða kort 0,0% 5,0% 0,0% 2,8% 0,0% 

10 miða kort og árskort 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 

 

Þeir sem eiga árskort eða 10 miða kort eru með heimilistekjur yfir 200.000 

krónur og einn fjórði þeirra sem eiga árskort er með tekjur yfir 600.000 (tafla 20). 

 

Tafla 20. Hverjir eiga árskort og 10 miða kort, skipt niður eftir heimilistekjum 

 

  

Undir 

100.000 

100.000-

200.000 

200.000-

400.000 

400.000-

600.000 

Yfir 

600.000 

Hvorugt 83,3% 100,0% 94,7% 89,1% 77,3% 

Árskort 0,0% 0,0% 2,7% 6,5% 22,7% 

10 miða kort 8,3% 0,0% 1,3% 4,3% 0,0% 

10 miða kort og árskort 8,3% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 

 

Vinstri sinnaðir leikhúsgestir eru líklegri til að eiga árskort eða 10 miða kort 

enda fara þeir oftar í Borgarleikhúsið á ári en þeir sem eru hægri sinnaðir eða 

miðjumenn ( tafla 21). 
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Tafla 21. Hverjir eiga árskort og 10 miða kort, skipt niður eftir stjórnmálaskoðun  

 

  Hægri Miðja Vinstri  Hlutlaus 

Hvorugt 97,8% 91,7% 80,4% 100,0% 

Árskort 2,2% 6,3% 14,3% 0,0% 

10 miða kort 0,0% 0,0% 5,4% 0,0% 

10 miða kort og árskort 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 

 

Þeir sem eiga árskort eru í eldri kantinum, vinstri sinnaðir og með frekar góðar 

tekjur. Einnig er líklegra að þeir sem hafa farið á sýningar á minni sviðum leikhússins 

eigi árskort eða 10 miða kort. 

 Leikhúsgestir fylgjast að meðaltali frekar vel með því sem er að gerast í 

Borgarleikhúsinu en þó er einn fjórði gesta sem segist vera hlutlaus hvað þetta varðar 

(tafla 22).  

 

Tafla 22. Hversu vel fylgjast leikhúsgestir með því sem er að gerast í 

Borgarleikhúsinu 
 

  Fjöldi gesta Hlutfall 

Mjög vel 25 11,5% 

Frekar vel 92 42,4% 

Hlutlaus 55 25,3% 

Frekar illa 30 13,8% 

Mjög illa 15 6,9% 

Samtals 217 100% 

 

Eldri leikhúsgestir fylgjast betur með því sem er að gerast í Borgarleikhúsinu 

heldur en yngri gestir. Yngri leikhúsgestir eru heldur hlutlausari. Því eldri sem 

leikhúsgestir eru því betur fylgjast þeir með því sem er að gerast í Borgarleikhúsinu 

(tafla 23). 
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Tafla 23. Hversu vel leikhúsgestir fylgjast með því sem gerist í Borgarleikhúsinu, 

skipt niður eftir aldri (meðaleinkunn)
4
 

 

Aldur 

Hversu vel fylgst 

með að meðaltali 

< 21 árs 3,18 

21-30 ára 3,13 

31-40 ára 3,15 

41-50 ára 3,47 

> 50 ára 3,89 

 

Þeir sem eru giftir fylgjast betur með því sem er að gerast í Borgarleikhúsinu 

en einhleypir (tafla 24). 

 

Tafla 24. Hversu vel leikhúsgestir fylgjast með því sem gerist í Borgarleikhúsinu, 

skipt niður eftir hjúskaparstöðu (meðaleinkunn)
3
 

 

Hjúskaparstaða 

Hversu vel fylgst 

með að meðaltali 

Gift/ur 3,65 

Í sambúð 3,26 

Einhleypur 3,12 

 

Konur fylgjast aðeins meira með því sem er að gerast í Borgarleikhúsinu 

heldur en karlmenn. Að meðaltali fylgjast konur frekar vel með því sem gerist í 

Borgarleikhúsinu meðan karlmenn eru frekar hlutlausari (tafla 25). 

 

Tafla 25. Hversu vel leikhúsgestir fylgjast með því sem gerist í Borgarleikhúsinu, 

skipt niður eftir kyni (meðaleinkunn)
5
 

 

Kyn 

Hversu vel fylgst 

með að meðaltali 

Konur 3,48 

Karlar 3,09 

 

Leikhúsgestir með tekjur undir 100.000 fylgjast best með því sem gerist í 

Borgarleikhúsinu (tafla 26).. 

 

                                                 
4
 1=mjög illa og 5=mjög vel 

5
 1=mjög illa og 5=mjög vel 
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Tafla 26. Hversu vel leikhúsgestir fylgjast með því sem gerist í Borgarleikhúsinu, 

skipt niður eftir tekjum (meðaleinkunn)
4
 

 

Tekjur 

Hversu vel fylgst 

með að meðaltali 

Undir 100.000 3,92 

100.000-200.000 3,03 

200.000-400.000 3,33 

400.000-600.000 3,63 

Yfir 600.000 3,36 

 

Þeir leikhúsgestir sem láta verð á aðgöngumiðum hafa mestu áhrif á val á 

leiksýningu fylgjast frekar illa með því sem gerist í Borgarleikhúsinu meðan þeir sem 

velja leiksýningu út af leikhúsinu og leikurum fylgjast frekar vel með því sem er að 

gerast í Borgarleikhúsinu (mynd 24). 
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Mynd 24.Munur á því hversu vel fylgst með því sem er að gerast í Borgarleikhúsinu 

eftir því hvað hefur mestu áhrif á val á sýningu
6
 

 

 Leikhúsgestir Borgarleikhússins hafa tekið mest eftir umfjöllun um 

Borgarleikhúsið í dagblöðum (mynd 25) og að meðaltali finnst leikhúsgestum 

umfjöllun í öllum miðlum vera frekar góð (mynd 26). Enginn munur er á því hvernig 

                                                 
6
1=mjög illa og 5=mjög vel 
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leikhúsgestum finnst umfjöllun um Borgarleikhúsið vera eftir því í hvaða fjölmiðli 

umfjöllun hefur verið.   
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Mynd 25. Hvar hafa leikhúsgestir tekið eftir umfjöllun um Borgarleikhúsið 

 

Mynd 26. Hvernig finnst leikhúsgestum umfjöllun um Borgarleikhúsið hafa verið 

 

Aldursmun er að finna þar sem yngri leikhúsgestir hafa frekar tekið eftir 

umfjöllun í tímaritum heldur en eldri gestir (tafla 27). 
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Tafla 27. Aldursskipting þeirra sem hafa tekið eftir umfjöllun um Borgarleikhúsið í 

tímaritum 

 

Aldur 

Hlutfall þeirra sem hafa tekið 

eftir umfjöllun í tímaritum 

< 21 árs 20,8% 

21-30 ára 45,8% 

31-40 ára 16,7% 

41-50 ára 8,3% 

> 50 ára 8,3% 

 

Leikhúsgestir á Sporvagninum Girnd sögðust taka frekar eftir umfjöllun í 

dagblöðum heldur en leikhúsgestir á Grease meðan leikhúsgestir á Chicago og Grease 

sögðust frekar taka eftir umfjöllun í sjónvarpi en gestir á Sporvagninum Girnd og 

Línu Langsokki (tafla 28). 

 

Tafla 28. Þeir sem hafa tekið eftir umfjöllun um Borgarleikhúsið í dagblöðum og 

sjónvarpi, skipt eftir því á hvaða sýningu leikhúsgestir voru 

 

Leiksýning 

Hlutfall þeirra sem 

taka eftir umfjöllun í 

sjónvarpi 

Hlutfall þeirra sem 

taka eftir umfjöllun í 

dagblöðum 

Grease 23,0% 18,7% 

Chicago 37,8% 29,0% 

Sporvagninn Girnd 19,3% 30,3% 

Lína Langsokkur 20,0% 21,9% 

 

Nákvæmlega einn þriðji þátttakenda hefur einhvern tímann heimsótt 

heimasíðu Borgaleikhússins (mynd 27). 
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já

33,0%

nei

67,0%

 

Mynd 27. Hvort leikhúsgestir hafi heimsótt heimasíðu Borgarleikhússins 

  

Þeir sem hafa heimsótt heimasíðu Borgarleikhússins fylgjast frekar vel með 

því sem er að gerast í Borgarleikhúsinu en þeir sem hafa ekki heimsótt heimasíðuna 

eru frekar hlutlausir. Einnig fara þeir sem hafa heimsótt heimasíðu Borgarleikhúsins 

oftar í Borgarleikhúsið á ári en þeir sem hafa ekki heimsótt síðuna (mynd 28).  
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Mynd 28. Hversu oft fara leikhúsgestir í Borgarleikhúsið á ári skipt niður eftir því 

hvort þeir hafi heimsótt heimasíðuna eður ei 
 

Heimsókn á heimasíðuna nýtist frekar vel að meðaltali (mynd 29). Mjög fáir 

telja að heimsókn á heimasíðu leikhússins hafi gagnast þeim mjög illa eða frekar illa. 
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Mynd 29. Hversu vel hefur heimsókn á heimsíðu Borgarleikhússins gagnast 

leikhúsgestum. 

 

Áberandi flestir afla sér upplýsinga um sýningatíma í Morgunblaðinu (mynd 

30). Munur er á svörum eftir búsetu leikhúsgesta (tafla 29) en um tveir þriðju allra 

leikhúsgesta á landinu afla sér upplýsinga um sýningatíma í Morgunblaðinu. 

Leikhúsgestir sem koma utan að landi eiga það til að leita að upplýsingum um 

sýningatíma í miðasölu Borgarleikhússins. 
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Mynd 30. Hvar afla leikhúsgestir sér upplýsinga um sýningatíma á verkum 

Borgarleikhússins 
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Tafla 29. Munur á því hvar leikhúsgestir afla sér upplýsinga um sýningatíma eftir 

búsetu 

 

  

Á heimasíðu 

Borgarleikhússins 

Í 

Morgunblaðinu 

Í miðasölu 

Borgarleikhússins 

Annars 

staðar 

Höfuðborgarsvæðið 80,0% 85,5% 67,6% 83,3% 

Norðurland 0,0% 3,4% 13,5% 8,3% 

Suðurland 20,0% 7,7% 2,7% 0,0% 

Austurland 0,0% 0,9% 5,4% 0,0% 

Vesturland 0,0% 2,6% 10,8% 8,3% 

 

Helmingur þeirra sem fréttu upphaflega af sýningunni á heimasíðu leikhússins 

aflar sér upplýsinga um sýningatíma á síðunni meðan hinn helmingurinn leitar í 

Morgunblaðið. Flestir leita sér upplýsinga um sýningatíma í Morgunblaðinu þrátt fyrir 

mun á því hvar var frétt af sýningunni upphaflega (tafla 30). 

 

Tafla 30. Hvar afla leikhúsgestir sér upplýsinga um sýningatíma eftir því hvar þeir 

fréttu af sýningunni til að byrja með 

 

 Hvar var frétt af sýningu upphaflega 

Hvar aflað sér 

upplýsinga um 

sýningatíma 

Í blaða-

auglýsingum 

Í 

sjónvarpi 

Á 

heimasíðunni 

Frá vinum og 

kunningjum 

Á heimasíðu 0,0% 5,3% 50,0% 6,8% 

Í Morgunblaðinu 76,9% 60,5% 50,0% 59,5% 

Í miðasölu  20,9% 30,3% 0,0% 21,6% 

Annars staðar 2,2% 3,9%  0,0% 12,2% 

 

Leikhúsgestir sem hafa tekið eftir umfjöllun um Borgarleikhúsið í sjónvarpi 

afla sér frekar upplýsinga um sýningatíma í miðasölu heldur en þeir sem hafa ekki séð 

umfjöllun í sjónvarpi. Leikhúsgestir sem hafa ekki tekið eftir umfjöllun um leikhúsið í 

dagblöðum vilja frekar leita sér upplýsinga um sýningatíma í miðasölu heldur en fara í 

leikhúsdálkinn í Morgunblaðinu en þangað vilja flestir leita til að fá upplýsingar um 

sýningatíma. 

Sæti, svið og hljóð stóra sviðs Borgarleikhússins fá frekar háa einkunn hjá 

leikhúsgestum Borgarleikhússins (mynd 31).  
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Mynd 31. Meðaleinkunnir sem sæti, hljóð og svið Borgarleikhússins fá hjá 

leikhúsgestum. 

 

Leikhúsgestum Borgarleikhússins finnst lengd hlés á sýningum leikhússins 

vera hæfilegt (tafla 31). Eitthvað er um það að leikhúsgestum sem segjast fara oftar í 

leikhús á ári finnist hlé vera of langt, eins og einn af hverjum sjö þeirra sem fer 

þrisvar til fimm sinnum á ári og einn af hverjum fimm þeirra sem fer sex sinnum eða 

oftar í leikhús á ári. 

 

Tafla 31. Hvað finnst leikhúsgestum um lengd hlés 

 

Lengd hlés Leikhúsgestir Prósentuhlutfall 

Alltof langt 1 0,5% 

Of langt 13 6,3% 

Hæfilegt 184 89,8% 

Of stutt 6 2,9% 

Alltof stutt 1 0,5% 

Samtals 205 100,0% 

 

Leikhúsgestir hafa mjög takmarkaða skoðun um anddyri og veitingasölu 

Borgarleikhússins en tæplega helmingur er hlutlaus hvað þetta varðar (tafla 32). 

Leikhúsgestum finnst veitingasala og anddyri frekar í hlýlegri kantinum heldur en 

kuldalegt. Þó er einn af hverjum átta leikhúsgestum sem finnst veitingasala og anddyri 

leikhússins vera frekar kuldalegt. 
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Tafla 32. Hvað finnst leikhúsgestum um veitingasölu og anddyri 

 

Veitingasala og anddyri Fjöldi gesta Hlutfall 

Mjög hlýlegt 24 11,2% 

Frekar hlýlegt 74 34,4% 

Hlutlaus 88 40,9% 

Frekar kuldalegt 26 12,1% 

Mjög kuldalegt 3 1,4% 

Samtals 215 100% 

 

Leikhúsgestir setja það ekki fyrir sig að verkið sem þeir eru á sé á vegum 

Leikfélags Reykjavíkur. Nánast helmingur leikhúsgesta er hlutlaus (mynd 32). 

 

Mynd 32. Hversu miklu máli finnst leikhúsgestum það skipta að leikverk sé á vegum 

Leikfélags Reykjavíkur 

 

Aldursmun er að finna sem sýnir að eldri leikhúsgestum finnst það 

mikilvægara að sýning sé á vegum Leikfélags Reykjavíkur en annars er fólk yfir 

höfuð frekar hlutlaust hvað þetta varðar. Einn fjórði leikhúsgesta sem er eldri en 50 

ára finnst það skipta frekar miklu máli að leikverkið sé á vegum Leikfélags 

Reykjavíkur meðan einn af hverjum þremur 21-30 ára finnst það skipta mjög litlu 

máli. 

Það er meira um það að leikhúsgestum sem fara oftar í leikhús finnist það 

skipta máli að leikverkið sé á vegum Leikfélags Reykjavíkur (tafla 33). 
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Tafla 33. Hversu miklu máli skiptir að leikverk sé á vegum Leikfélags Reykjavíkur, 

skipt eftir því hversu oft farið í Borgarleikhúsið á ári 

 

  

Sjaldnar 

en einu 

sinni ári 

Einu sinni 

til tvisvar 

á ári 

Þrisvar til 

fimm sinnum 

á ári 

Sex sinnum 

á ári eða 

oftar 

Mjög miklu máli 3,3% 6,1% 9,8% 20,0% 

Frekar miklu máli 8,3% 12,1% 19,5% 10,0% 

Hlutlaus 58,3% 51,5% 17,1% 30,0% 

Frekar litlu máli 8,3% 16,2% 17,1% 20,0% 

Mjög litlu máli 21,7% 14,2% 36,6% 20,0% 

 

 Leikhúsgestir sem fylgjast best með því sem gerist í Borgarleikhúsinu finnst 

það skipta mjög miklu máli að leiksýning sé á vegum Leikfélags Reykjavíkur. Þeir 

sem eru hlutlausir um þetta málefni eru þeir sem fylgjast verst með því sem er að 

gerast í leikhúsinu. 

Leikhúsgestum finnst Borgarleikhúsið eilítið kuldalegra en Þjóðleikhúsið. 

Einnig finnst þeim Þjóðleikhúsið aðeins þyngra en Borgarleikhúsið en annars enginn 

verulegur munur á þessum sex atriðum sem leikhúsgestir voru beðnir um að meta 

leikhúsin út frá (mynd 33).  
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Mynd 33. Munur á meðaleinkunn á sex einkennum hjá Borgarleikhúsinu og 

Þjóðleikhúsinu 
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UMRÆÐA 

Viðhorf til Borgarleikhússins er almennt gott enda rannsóknin gerð á 

leikhúsgestum Borgarleikhússins. Slæm umfjöllun í fjölmiðlum um fjárskort 

leikhússins og fleira virðist ekki hafa áhrif á viðhorf leikhúsgesta í Borgarleikhúsinu. 

Reynsla leikhúsgesta af leikhúsinu er yfir höfuð mjög góð. Þeir fylgjast frekar vel 

með því sem er að gerast í Borgarleikhúsinu og taka þá mest eftir umfjöllun í 

dagblöðum og sjónvarpi. Leikhúsgestir velja Borgarleikhúsið út af verkefnivali og 

hlýtur leikhúsið þá að vera að gera góða hluti í verkefnavali sínu þó 

kynningarstarfsemi mætti vera betri á vissum stöðum, eins og á sýningum minni sviða 

leikhússins þar sem mun minna er um aðsókn.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru svipaðar og í rannsókn IMG Gallup frá 2002. 

Í báðum rannsóknum er það eldra fólk, búsett á höfuðborgarsvæðinu, með betri 

menntun og hærri tekjur sem sækir Borgarleikhúsið. Að auki kemur fram í þessari 

rannsókn að þeir sem telja sig vinstra megin í stjórnmálum fara frekar í 

Borgarleikhúsið heldur en þeir sem eru hægra megin eða í miðjunni. Samkvæmt IMG 

Gallup fylgjast 23% þátttakenda vel með því sem gerist í Borgarleikhúsinu en í 

þessari rannsókn fylgjast 42% leikhúsgesta vel með því sem gerist í Borgarleikhúsinu. 

Þessi munur er vegna þess að rannsókn þessi var einungis gerð á leikhúsgestum 

Borgarleikhússins en ekki rannsókn IMG Gallup.  

Samkvæmt skýrslu Leikfélags Reykjavíkur – Borgarleikhús (2001) fóru 

leikhúsgestir helst á gaman- og barnaleikrit í Borgarleikhúsinu á árunum 1989-2000 

og fóru síst á klassísk íslensk og erlend verk. Í þessari rannsókn velja leikhúsgestir 

hins vegar helst að fara á gamanleikrit og söngleiki en síst á nútímaverk og 

dramaleikrit. 

Mikið er um boðsmiða á þyngri leiksýningar og geta þær verið tiltölulega 

háðar kortagestum (Leikfélag Reykjavíkur – Borgarleikhús, 2001). Þess vegna er 

mjög mikilvægt að velja góð verk þar sem þessi verk geta skipt máli þegar kemur að 

því að kaupa kort í leikhúsið. Kortagestur sem verður fyrir miklum vonbrigðum með 

þá sýningu sem hann fer á með árskorti sínu er minna líklegur til að kaupa sér aftur 

kort. Val leikhússins á klassískum og nýjum verkum er því mjög mikilvægt 

markaðslega séð þegar kemur að því að selja árskort með föstum sýningum. Til að 

laða áhorfendur að sem ekki eru með kort væri hægt að auglýsa takmarkað magn 



Borgarleikhúsið   49 

 Háskóli Íslands  

sýninga og gætu þessar sýningar hugsanlega átt betur heima á nýja sviði eða litla 

sviði.  

Það eru 458 manns með árskort hjá Borgarleikhúsinu sem á engan veginn að 

vera ásættanlegt. Þessi áskriftarfjöldi nær tæpast að fylla stóra sviðið. Með 

fjölbreyttari áskriftaleiðum væri hægt að ná til breiðari markhóps. Það hefur sýnt sig 

hjá leikhúsum víðsvegar um heim að áskriftarsala er sú sala sem heldur leikhúsum 

gangandi. Eina leiðin til að ná ásættanlegri sölu án áskriftar er að einblína einungis á 

markaðsvænar uppsetningar í verkefnavali. Þeir sem kaupa einstaka miða á sýningar 

eru að gæða sér á súkkulaðibitunum í kökunni, fara bara á vinsælustu sýningarnar. 

Það gerir þeim sem setja upp listrænni sýningar erfiðara fyrir. Það veldur því að 

erfiðara er fyrir þá að koma sínu á framfæri, og sýna leikhúsgestum aðrar hliðar 

leiklistarinnar (Kotler og Scheff, 1997). 

Borgarleikhúsið myndi fá mikið út úr því að breyta áskriftarfyrirkomulagi 

sínu. Yngri leikhúsgestir eru til dæmis ólíklegri til að kaupa sér árskort og væri því 

annars konar áskriftarkort góð leið til að laða þá að. Þeir sem eru yngri sækja síður 

þyngri verk og fara frekar á gamanleiki og söngleiki og gætu því minni áskriftaleiðir 

hentað þeim betur. Hægt er að hanna ýmsar áskriftarleiðir og þá til dæmis kort sem 

gilda bara á litlu sviðin eða á ákveðnar tegundir sýninga. Borgarleikhúsið gæti sett 

upp fjögra miða kort til að ná til yngri áhorfendahóps þar sem yfirleitt eru ekki fleiri 

en 2-3 gamanleikir og söngleikir á hverju leikári en það eru einmitt þau leikverk sem 

yngri leikhúsgestir sækja í. Það góða við minni áskriftarleiðir er að hægt er að útbúa 

áskriftaleiðir fyrir sérstaka hópa eins og til dæmis fjölskylduáskrift, skólaáskrift, 

gamanáskrift og fleira. Hægt væri að útbúa tilboð þar sem gestir þurfa að velja 

einhvern ákveðinn fjölda sýninga til að fara á, festa sér sæti á þær sýningar með því að 

borga fyrirfram og fá þá mjög góðan afslátt. 

Leikhúsgestir fara lítið eftir því hvað gagnrýnendur hafa að segja um sýningar. 

Þeir hlusta frekar á hvað vinir og vandamenn hafa að segja og því er mikilvægt fyrir 

leikhús að gera sitt besta til að skapa eftirminnilega upplifun leikhúsgesta.  

Þeir sem eldri eru sækja leikhúsin meira og eru gjarnari á að fara á fjölbreyttari 

sýningar en þeir yngri. Þarf því að huga vel að markaðssetningu þegar ná á til yngri 

markhópa. Plaköt og dreifimiðar eru til dæmis góð leið til að ná til þeirra og er 

auglýsing þá sett upp í skólum, félagsmiðstöðvum, á kaffihúsum og svo framvegis.  
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Það vakti athygli hve fáir höfðu skoðað heimasíðu Borgarleikhússins. 

Heimsíða Borgarleikhússins var reyndar endurgerð fyrir stuttu og er hugsanlegt að 

fleiri fari inn á heimasíðuna núna en þegar rannsóknin var gerð. Í dag leggur 

Borgarleikhúsið ríka áherslu á miðasölu á heimasíðu leikhússins og er þá eflaust 

meira um það að leikhúsgestir heimsæki síðuna. Samkvæmt Guðrúnu 

Vilmundardóttur (munnleg heimild, 11.nóvember 2004) þá höfðu 600 manns skráð 

sig á póstlista á heimasíðunni í lok ársins 2004. Veraldarvefurinn er í dag einn stærsti 

fjölmiðillinn og verður stjórnendur Borgarleikhússins að vera virkir í því að hvetja 

almenning til að kíkja á heimasíðuna. Leikhús sem hefur að geyma stórt svið sem 

tekur um 500 leikhúsgesti í sæti á ekki að sætta sig við einungis 600 manns á 

póstlista, sá fjöldi nægir ekki einu sinni til að fylla tvær sýningar á stóra sviðinu. 

Hvetja þarf leikhúsgesti til að skrá sig á póstlistann og þurfa stjórnendur leikhússsins 

að vera duglegir við að senda þessum hópi tilkynningar og tilboð. Þetta eru 

áhugamenn um Borgarleikhúsið og því nauðsynlegt að gera vel við þá.  

Leikhúsgestir virðist yfir höfuð taka mest eftir auglýsingum í sjónvarpi og 

dagblöðum en ekki má vanmeta mátt útvarpsauglýsinga. Borgarleikhúsið myndi til 

dæmis ná mestri virkni út úr auglýsingum með því að tengja saman sjónvarp og 

útvarp. Sjónvarpsauglýsingar vöktu meiri athygli enda hafa þær áhrif á sjón og heyrn 

en útvarpsauglýsingar eru góðar til að endurvekja áhrif sjónvarpsauglýsinga (Friðrik 

Eysteinsson, 2001a). Borgarleikhúsið þarf að hugsa um leiksýningar sínar eins og 

framleiðslufyrirtæki hugsar um vörur sem það er að koma með á markaðinn. Kynna 

þarf leiksýningar fyrir þeim markhópi sem þær eiga að höfða til og þar af leiðandi 

markaðssetja sýninguna með það í huga. Komið hafa upp leikhópar sem setja upp 

söluvænar sýningar sem eru mikið auglýstar og markaðssettar fyrir ákveðinn markhóp 

og virðast þessar sýningar ganga mjög vel, eins og Grease. Leikhús þurfa að leggja 

áherslu á þær markaðsleiðir sem hafa áhrif, með auglýsingum í fjölmiðlum og beinni 

markaðssetningu (til dæmis með Netklúbbi). Góðar leiðir til að laða að leikhúsgesti 

eru afsláttamiðar, pakkaverð, gjafir með miðum, samvinna á milli leikhúss og 

fyrirtækis og frímiðar. Frímiðar geta verið þannig að ef keyptur er ákveðinn fjöldi 

miða þá fylgir einn frír með til að fá enn fleiri leikhúsgesti á sýningu og bera orðspor 

hennar út. Vert er að muna að betra er að fylla sæti frítt í staðinn fyrir að láta þau 

standa auð,. Auð sæti geta nefnilega haft neikvæð áhrif á upplifun leikhúsgesta 

(Kotler og Scheff, 1997). 
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Erfitt reyndist að fá leikhúsgesti til að taka þátt í rannsókninni þegar þeir 

ætluðu sér að eiga rólega og notalega kvöldstund í leikhúsi. Mörgum leikhúsgestum 

fannst rannsóknin vera of löng og einn þátttakenda minntist á að honum hafi fundist 

hún of stressandi. Margir skiluðu inn hálfkláruðum spurningablöðum og einhverjir 

skiluðu ekki inn svarblöðum heldur tóku þau með sér heim eða hentu í ruslið. Þar sem 

erfitt var að fá leikhúsgesti til að taka þátt þá tók það mjög langan tíma að safna þeim 

svarfjölda sem þótti æskilegur.  

Við úrvinnslu sást að sumar spurningar voru leikhúsgestum ekki nógu 

skiljanlegar. Hætta er á að þegar spurt var um mánaðartekjur heimilis að leikhúsgestir 

hafi túlkað það sem svo að verið væri að spyrja um mánaðartekjur einstaklinga en 

ekki heimilis. Sumum þótti óþægilegt að svara þessari spurningu og töldu þetta vera 

of persónulegar upplýsingar. Sleppa þurfti í úrvinnslu spurningu þar sem spurt var 

hvenær farið var síðast í leikhúsið og hvað var séð (viðauki 2, spurning 9). Örfáir 

svöruðu þessarri spurningu og þeir sem svöruðu henni gáfu ekki þær upplýsingar sem 

leitað var eftir. 

Vonast var eftir meira afgerandi niðurstöðum í rannsókninni en því miður þá 

voru þær ekki að finna. Það að rannsóknin var gerð á leikhúsgestum 

Borgarleikhússins var mikill áhrifaþáttur. Þeir voru mættir á sýningu sem sýnd var í 

Borgarleikhúsinu og þar af leiðandi hlynntir Borgarleikhúsinu strax í byrjun fyrst að 

þeir völdu þetta leikhús framyfir önnur, enda var lítið um mjög neikvæð svör gagnvart 

leikhúsinu. Einn leikhúsgestur skrifaði kvörtun á svarblaðið um sætaskipan á nýja 

sviði Borgarleikhússins. Þessi gestur var ekki sáttur með að þurfa að hlaupa inn í 

salinn til að ná ágætum sætum þar sem ekki voru númeruð sæti. Þetta atriði hafði til 

að mynda frekar neikvæð áhrif á reynslu þessa leikhúsgests á Borgarleikhúsinu. 

Hægt er að athuga enn frekar hinar ýmsu hliðar Borgarleikhússins. Sniðugt 

væri til dæmis að gera könnun á áskriftarhópi Borgarleikhússins einum og sér til að 

athuga viðhorf, óskir og hugmyndir hans og hvernig sá hópur metur leikhúsið og það 

fyrirkomulag sem nú er til staðar. 
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VIÐAUKI 1 

  Tegund á leiksýningu 

Leikár 

Barna-

leikrit Leikgerð 

Gaman-

leikrit 

Söng-

leikir 

Erlend 

klassísk 

verk 

Ný 

erlend 

verk 

Klassísk 

íslensk 

verk 

Ný íslensk 

verk 

Samtals yfir 

árið 

1989 14.528 24.511             39.039 

1990     40.809         35.919 76.728 

1991 17.113   4.542     4.811 6.464 24.503 57.433 

1992 25.512 31.446 6.681   6.436     8.233 78.308 

1993     16.955 8.465 3.840 6.991   7.222 43.473 

1994   20.366 11.045     3.796 16.921 2.402 54.530 

1995 17.193 8.652 11.647 7.610   7.988   6.588 59.678 

1996 6.241 3.829       1.593   6.732 18.395 

1997 17.416           6.387 8.127 31.930 

1998 22.405 3.897 50.697 36.383 4.251 788 965   119.386 

1999 4.371   2.714 29.603 5.486 10.460   598 53.232 

2000       16.593 3.800     799 21.192 

Heildar-

fjöldi 

gesta 124.779 92.701 145.090 98.654 23.813 36.427 30.737 101.123 653.324 

Prósentu

-hlutiaf 

heild 19% 14% 22% 15% 4% 6% 5% 15% 100% 

 

Áhorfendafjöldi á helstu tegundir leikverka hjá Borgarleikhúsinu 1989 til 2000 

(Leikfélag Reykjavíkur – Borgarleikhúsið, 2001). 
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VIÐAUKI 2 

Ágæti leikhúsgestur, 

 

Borgarleikhúsið er að gera könnun á leikhúsgestum og leikhúsmenningu á Íslandi. Með þessu viljum 

við finna leiðir til að bæta þjónustu okkar og vonum því að þú sjáir þér fært um að svara örfáum 

spurningum. Könnunin er ein blaðsíða og tekur um það bil 5 mínútur að svara henni. Við viljum benda 

á að þér er ekki skylt að taka þátt. Ef þú kýst að taka þátt þá viljum við biðja þig að svara 

samviskusamlega. Spurningalistinn er nafnlaus og ekki er hægt að rekja svörin til einstakra þátttakenda. 

 

1. Á hvaða leiksýningu ertu? 

 Grease 

 Chicago 

 Sporvagninn Girnd 

 Lína Langsokkur 

 Draugalestinni 

 annað __________ 

 

2. Hvar fréttir þú af þessari sýningu? (heimilt er að merkja við fleiri en eitt atriði) 

 sá blaðaauglýsingar 

 sá sjónvarpsauglýsingar  

 heyrði auglýst í útvarpi 

 sá plaköt og dreifimiða 

 fór á heimasíðu Borgarleikhússins 

 frá vinum og kunningjum 

 las umfjöllun gagnrýnenda 

 

3. Hvað hefur mestu áhrifin á val þitt á leiksýningu? 

 leikhúsið 

 leikararnir 

 auglýsingar 

 leikverkið 

 verð á aðgöngumiðum 

 

4. Á hvernig leiksýningar ferðu helst? (heimilt er að merkja við fleiri en eitt atriði) 

 gamanleikrit 

 söngleik 

 dramaleikrit 

 barnaleikrit 

 sígild verk 

 nútíma verk 

 

5. Á hvernig leiksýningar ferðu síst? (heimilt er að merkja við fleiri en eitt atriði) 

 gamanleikrit 

 söngleik 

 dramaleikrit  

 barnaleikrit 

 sígild verk 

 nútíma verk 

 

6. Af hverju viltu síst sjá svona sýningu? 

 slæm reynsla 

 hef hreinlega ekki áhuga 

 hef heyrt slæma hluti um svona verk 

 engin sérstök ástæða 

 annað ______________ 
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7. Hvað gerir þú helst til að lyfta þér upp? (vinsamlegast forgangsraðaðu með því að gefa einkunn 1-5, 

1=gerir helst og 5=gerir síst) 

 fer út að borða 

 fer í leikhús 

 fer í bíó 

 fer á kaffihús 

 fer út að dansa og skemmta mér 

 

8. Hversu oft ferð þú á leiksýningar? 

 sjaldnar en einu sinni á ári 

 einu sinni til tvisvar á ári  

 þrisvar til  fimm sinnum á ári 

 sex sinnum á ári eða oftar 

 

9. Hvenær fórstu í leikhús síðast og á hvaða sýningu?    

 

____________________________________ 

 

10. Hvaða leikhús hefur þú sótt oftast síðastliðin 3 ár? 

 hef ekki farið í leikhús síðastliðin þrjú ár 

 Þjóðleikhúsið 

 Borgarleikhúsið 

 Loftkastalann 

 Iðnó 

 annað_____________ 

 

11. Hvers vegna hefur þú sótt þetta leikhús frekar en annað? 

 vegna verkanna sem sýnd hafa verið 

 betri aðstaða 

 vegna leikaranna 

 vegna verðs á aðgöngumiðum 

 annað _____________ 

 

12. Hversu oft ferð þú í Þjóðleikhúsið? 

 sjaldnar en einu sinni á ári 

 einu sinni til tvisvar á ári  

 þrisvar til  fimm sinnum á ári 

 sex sinnum á ári eða oftar 

 

13. Hversu oft ferð þú í Borgarleikhúsið? 

 sjaldnar en einu sinni á ári 

 einu sinni til tvisvar á ári  

 þrisvar til  fimm sinnum á ári 

 sex sinnum á ári eða oftar 

 

14. Hver hefur reynsla þín verið af Borgarleikhúsinu? 

 mjög góð 

 frekar góð 

 hlutlaus 

 frekar slæm 

 mjög slæm 

 

15. Á hvaða leiksviði Borgarleikhússins hefur þú séð leiksýningar? (heimilt er að merkja við fleiri en 

einn möguleika) 

 nýja sviðið 

 litla sviðið 

 þriðja hæðin 

 stóra sviðið 
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16. Áttu árskort og/eða 10 miða kort í Borgarleikhúsið? 

 já, bæði 

 já, árskort 

 já, 10 miða kort 

 nei, hvorugt 

 

17. Hversu vel fylgist þú með því sem er að gerast í Borgarleikhúsinu? 

 mjög vel 

 frekar vel 

 hlutlaus 

 frekar illa 

 mjög illa 

 

18. Í hvaða fjölmiðli hefur þú tekið eftir umfjöllun um Borgarleikhúsið? (heimilt er að merkja við fleiri 

en eitt atriði) 

 í sjónvarpi 

 í tímaritum 

 í dagblöðum 

 í útvarpi 

 

19. Hvernig hefur þér fundist sú umfjöllun þegar á heildina er litið? 

 mjög góð 

 frekar góð 

 hlutlaus 

 frekar slæm  

 mjög slæm 

 

20. Hefur þú heimsótt heimasíðu Borgarleikhússins? 

 já 

 nei 

 

21. Ef svarið er já, hversu vel hefur sú heimsókn gagnast þér? 

 mjög vel 

 frekar vel 

 hlutlaus 

 frekar illa 

 mjög illa 

 

22. Hvar aflar þú þér upplýsinga um sýningartíma á verkum Borgarleikhússins? 

 á heimasíðu Borgarleikhússins 

 í morgunblaðinu 

 í miðasölu Borgarleikhússins 

 annars staðar __________ 

 

23. Vinsamlegast gefðu stóra sviði Borgarleikhússins einkunn (1 = lægsta einkunn og 10 = hæsta 

einkunn) með tilliti til sæta, hljóðs og sviðs? 

sæti  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

hljóð 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

svið  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

24. Hvernig finnst þér lengd hlés á sýningum Borgarleikhússins? 

 alltof langt 

 of langt 

 hæfilegt 

 of stutt 

 alltof stutt 
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25. Hvað finnst þér um veitingasölu og anddyri Borgarleikhússins? 

 mjög hlýlegt 

 frekar hlýlegt 

 hlutlaus 

 frekar kuldalegt 

 mjög kuldalegt 

 

26. Hversu miklu máli finnst þér það skipta að leikverkið sem þú ert á í Borgarleikhúsinu sé á vegum 

Leikfélags Reykjavíkur? 

 mjög miklu máli 

 frekar miklu máli 

 hlutlaus 

 frekar litlu máli 

 mjög litlu máli 

 

27. Hvað dettur þér í hug þegar þú hugsar um Borgarleikhúsið? (vinsamlegast dragðu hring um þá tölu 

sem þér finnst eiga best við) 

 

hlýlegt  1 2 3 4 5    kuldalegt 

afslappað 1 2 3 4 5    stressað 

létt  1 2 3 4 5 þungt  

virkt  1 2 3 4 5 óvirkt 

vandað  1 2 3 4 5 óvandað 

glaðlegt  1 2 3 4 5 sorgmætt 

 

28. Hvað dettur þér í hug þegar þú hugsar um Þjóðleikhúsið? (vinsamlegast dragðu hring um þá tölu 

sem þér finnst eiga best við) 

 

hlýlegt  1 2 3 4 5 kuldalegt 

afslappað 1 2 3 4 5 stressað 

létt  1 2 3 4 5 þungt  

virkt  1 2 3 4 5 óvirkt 

vandað  1 2 3 4 5 óvandað 

glaðlegt  1 2 3 4 5 sorgmætt 

 

Aldur _________ 

 

Kyn 

 kvk 

 kk 

 

Mánaðartekjur heimilis 

 undir 100.000 

 100.000 til 200.000 

 200.000 til 400.000 

 400.000 til 600.000 

 yfir 600.000 

 

Menntun 

 grunnskólapróf 

 iðnnám 

 stúdentspróf 

 háskólapróf 

 framhaldsnám 
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Búseta 

 höfuðborgarsvæðið 

 Norðurland 

 Suðurland 

 Austurland 

 Vesturland 

 

Hjúskaparstaða 

 gift/giftur 

 í sambúð 

 ekkja/ekkill eða fráskilin/n 

 einhleyp/ur 

 

Hvar telur þú þig standa hvað íslensk stjórnmál varðar? 

 hægra megin 

 í miðjunni 

 vinstra megin 

 hlutlaus 

 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 
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VIÐAUKI 3 

KÖNNUN MEÐAL ÁHORFENDA 

 
 ÞESSA DAGANA FER FRAM KÖNNUN Á ÝMSU 

SEM LÍTUR AÐ LEIKHÚSAÐSÓKN 

 

 KÖNNUNIN ER Á VEGUM NEMA VIÐ 

FÉLAGSVÍSINDADEILS HÁSKÓLANS OG 

BORGARLEIKHÚSSINS OG VERÐA 

NIÐURSTÖÐURNAR HLUTI AF VERKEFNI TIL 

LOKAPRÓFS 

 

 KÖNNUNIN TEKUR U.Þ.B FIMM MÍNÚTUR 

 

 SVÖRIN ERU ÁN NAFNS OG ÞVÍ EKKI HÆGT AÐ 

REKJA ÞAU TIL EINSTAKLINGA 

 

 VIÐ ÞÖKKUM ÞEIM ÁHORFENDUM SEM TAKA 

ÞÁTT Í KÖNNUNINNI OG AÐSTOÐA OKKUR ÞAR 

MEÐ VIÐ AÐ GERA LEIKHÚSIÐ ENN BETRA Í 

FRAMTÍÐINNI 

 

 VINSAMLEGAST SKILJIÐ SPURNINGABLÖÐIN 

EFTIR Í LEIKHÚSINU – ALLT STARFSFÓLKIÐ 

TEKUR VIÐ ÞEIM 

 

 
VIÐ BIÐJUMST VELVIRÐINGAR EF EINHVER TELUR SIG 

VERÐA FYRIR ÓNÆÐI 
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