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Abstract 
Marketing and promotion are essencial factors in municipalities in Iceland.  

This research focuses on how the municipalities are operating in marketing and 

promoting, what their strategy involves, what they consider a progress and 

how they measure their performance. 

The main research question is: 

• What actions are the municipalities preforming in marketing and 

promoting?  

Realated research questions are: 

• What does strategy in marketing and promoting in municipalities 

involve? 

• What is the progress of marketing and promoting and how do the 

municipalities evaluate their performance?  

This research contains overview of selected factors at the 72 websites operated 

by the municipalities. It also includes conclutions of a questionary which was 

answered by marketing and promoting staff representing the fifteen largest 

municipalities in Iceland. 

It turned out that the municipaities can use their websites more efficiently in 

marketing and promoting and informative value is limited regarding the 

selected factors. 

No municipality publish their strategy conserning marketing and promotion at 

their website and only three of the fourteen municipalities which answered the 

questionary have documented strategy regarding marketing and promotion. 
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Útdráttur 
Markaðs- og kynningarmál eru mikilvægur þáttur í starfi sveitarfélaga á 

Íslandi.  

Í þessu verkefni er skoðað hvað sveitarfélögin eru að aðhafast í markaðs- og 

kynningarstarfi, hver þeirra stefna er í málaflokknum, hver árangur af starfinu 

er og hvernig hann er metinn. 

Aðalrannsóknarspurning verkefnisins er: 

• Hvernig standa sveitarfélög á Íslandi að markaðs- og kynningarstarfi? 

Í kjölfar þeirrar spurningar er leitað svara við öðrum spurningum: 

• Hver er stefna sveitarfélaga á Íslandi í markaðs- og kynningarstarfi? 

• Hver er árangur markaðs- og kynningarstarfs í sveitarfélögum og 

hvernig er hann mældur? 

Við gerð verkefnisins var gerð könnun á þeim 72 heimasíðum sem 

sveitarfélögin halda úti, auk þess sem spurningakönnun var lögð fyrir fulltrúa í 

15 fjölmennustu sveitarfélögunum. 

Í ljós kom að sveitarfélögin geta nýtt heimasíður sínar betur í markaðs- og 

kynningarstarfi og upplýsingagildi þeirra er takmarkað hvað varðar þá 

þjónustuþætti sem skoðaðir voru. 

Ekkert sveitarfélag birtir stefnu í markaðs- og kynningarstarfi á heimasíðu 

sinni og einungis þrjú þeirra 15 fjölmennustu hafa skráða stefnu í 

málaflokknum.  

 
Lykilorð: 

Markaðs- og kynningarstarf 

 sveitarfélög 

heimasíður 

stefna 
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Inngangur 
Sveitarfélög á Íslandi stunda flest markaðs- og kynningarstarf ýmist ein og sér 

eða í samvinnu við önnur sveitarfélög, landshlutasamtök, markaðsskrifstofur, 

félög eða fyrirtæki. Sveitarfélögin standa í samkeppni á fjölmörgum sviðum 

ekki einungis sín í milli heldur einnig við sveitarfélög og svæði í öðrum 

löndum. Flest sveitarfélög keppast við að laða að fleiri íbúa og ferðamenn í því 

skyni að auka tekjur en markaðs- og kynningarstarf er einnig mikilvægt í því 

að byggja upp jákvæða ímynd, ánægju og þjónustu við íbúa. 

Við fyrstu skoðun á heimasíðum sveitarfélaga kom í ljós að ekkert þeirra 72 

sveitarfélaga sem heldur úti heimasíðu birtir þar heildstæða markaðs- og 

kynningarstefnu. Talið var mögulegt að sveitarfélögin hafi ákveðið að birta 

ekki stefnu í markaðs- og kynningarstarfi inni á heimasíðunni þar sem það gæti 

veikt samkeppnisstöðu viðkomandi sveitarfélags. Sú spurning vaknaði þó 

einnig hvort fjarvera markaðs- og kynningarstefnu af heimasíðum stafaði af 

því að ekki hefði verið mótuð stefna í málaflokknum.  

Heimasíður sveitarfélaga eru afar mismunandi, bæði varðandi aðgengi og 

magn upplýsinga. Það leiddi til þess að ákveðið var að kanna hversu 

nytsamlegar heimasíðurnar væru í raun sem upplýsingaveita og markaðs- og 

kynningartæki. Kannað var aðgengi upplýsinga um afþreyingu, gistingu, 

almenningssamgöngur, íbúðarhúsnæði, atvinnu og atvinnuráðgjöf. 

Þessari skýrslu er ætlað að varpa ljósi á hvernig sveitarfélögin standa að 

markaðs- og kynningarstarfi, hvort það starf skili árangri og hvernig sá árangur 

er mældur. Hagnýtt gildi skýrslunar felst í notkun hennar við greiningu á stöðu, 

samkeppnisumhverfi og við stefnumótun í markaðs- og kynningarstarfi. 

Áhersla var lögð á að kanna hvernig heimasíður sveitarfélaganna nýtast í 

markaðs- og kynningarstarfi.  

Aðalrannsóknarspurningin er:  

• Hvernig standa sveitarfélög á Íslandi að markaðs- og kynningarstarfi? 

Í því skyni að fá fyllri upplýsingar um viðfangsefnið voru einnig settar fram 

tvær tengdar rannsóknarspurningar: 

• Hver er stefna sveitarfélaga á Íslandi í markaðs- og kynningarstarfi? 

• Hver er árangur markaðs- og kynningarstarfs í sveitarfélögum og 

hvernig er hann mældur? 
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1.  Markaðs- og kynningarstarf 
1.1 Hvað felst í markaðs- og kynningarstarfi? 

Á upplýsingasíðu stjórnvalda í Suður Wales er að finna eftirfarandi 

skilgreiningu á markaðsstarfi: 

,,Markaðsstarf er að greina þarfir viðskiptavina og reyna að mæta 

þeim svo framarlega sem í því felist arðsemi. Markaðsstarf inniheldur 

markaðsrannsóknir, ákvörðun um vörur, verð, kynningu, dreifingu og 

sölu" (South Wales Government, e.d.) 

Aðra skilgreiningu er að finna hjá kanadískri menntastofnun í viðskiptafræðum 

þar sem skilgreining á markaðsstarfi er: 

,,Mótun og innleiðing stefnu vegna dreifingar, þjónustu og sölu á 

vörum eða þjónustu" (Canadian Foundation for Economic Education, 

e.d.). 

Þessar skilgreiningar miðast við sölu á vörum og þjónustu en hafa ber í huga 

að sveitarfélög má líta á sem skipulagsheildir í þjónustu. Það má greina í 

samþykktum og stefnumótun sveitarfélaganna sem finna má inni á heimasíðum 

þeirra að þau leggja ríka og vaxandi áherslu á þjónustuhlutverk sitt.  

Þó sveitarfélögin gegni þjónustuhlutverki við íbúa sína hafa þau ekki sömu 

stöðu og hefðbundin þjónustufyrirtæki. Helsti munurinn er að sveitarfélög lúta 

ekki eignarhaldi á sama hátt og fyrirtæki og hafa ekki samskonar markmið og 

hagnaðardrifin fyrirtæki sem fyrst og fremst er ætlað að skila eigendum sínum 

arði. 

Hér hefur því verið valin sú skilgreining að skilgreina markaðs- og 

kynningarstarf í sveitarfélögum sem:  

,,Aðgerðir sem miða að því að skapa eða viðhalda ímynd og orðspori 

viðkomandi sveitarfélags" 

Í könnun sem gerð var í 15 fjölmennustu sveitarfélögunum á Íslandi við gerð 

þessarar skýrslu kom fram að tilgangur markaðs- og kynningarstarfs í 

sveitarfélögum er margþættur.  Fulltrúar sveitarfélagnna skilgreina hlutverk 

markaðs- og kynningarstarfsins allt frá því að kynna og vekja athygli á 

þjónustu eða einstökum viðburðum yfir til þess að vera vandlega undirbúin 

aðgerð í því skyni að laða að fólk og fyrirtæki og auka þannig tekjur í 

sveitarfélaginu með beinum og óbeinum hætti. 
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Hlutverk kynningarstarfs er að miðla upplýsingum milli seljenda og kaupenda, 

eða sveitarfélaga, íbúa, gesta og annara hagsmunaaðila. 

Sveitarfélög nota ýmsar aðferðir og útfærslur við markaðs- og kynningarstarf 

sitt. Í markaðfræðinni hefur þeim leiðum sem notaðar eru til að koma vöru eða 

þjónustu á framfæri verið skipt í fimm flokka og nefnast þeir einu nafni 

kynningarráðar. 

Þeir eru: 

• Beinar auglýsingar. 

• Persónuleg kynning, þar sem starfsfólk hefur samband við 

viðskiptavini í því skyni að kynna vöru og þjónustu og byggja upp 

tengsl við viðskiptavini. 

• Söluhvatar, þar sem söluhvötum er  í afmarkaðan tíma beitt til að laða 

viðskiptavini að vörum eða þjónustu og hvetja til viðskipta. 

• Almannatengsl, þar sem lögð er áhersla á að byggja upp góð tengsl við 

umhverfið og ýmsa hagsmunahópa, jákvæða ímyndarsköpun og að 

höndla mögulega neikvæða umfjöllun. 

• Bein markaðssetning, þar sem unnið er að því að koma á og viðhalda 

beinum tengslum við ákveðinn markhóp. (Kotler, Armstrong, Saunders 

og Wong, 2001), (Bogi Þór Siguroddsson, 1993). 

Þó þessi framsetning á kynningarráðunum sé í markaðsfræðinni sett fram við 

sölu á vöru og þjónustu eiga þeir einnig við um markaðs- og kynningarstarf 

sveitarfélaga. Það kemur í ljós þegar farið er að skoða með hvaða hætti 

sveitarfélög sinna markaðs- og kynningarstarfi að þau nýta sér mismunandi 

blöndu kynningarráðanna í markaðs- og kynningarstarfinu. 

Sveitarfélögin starfa í samkeppnisumhverfi, þau keppa um fólk, fyrirtæki, 

athygli og fjármagn. Líkt og fyrirtækin þurfa sveitarfélögin að stunda 

markvisst markaðs og kynningarstarf og stilla upp aðlaðandi samfélagsþáttum 

eins og fyrirtæki stilla upp varningi í vöruhúsum. (Gero, 1997). 

 

1.2  Stefnumótun í sveitarfélögum 
Hlutverk og verkefni sveitarfélaganna eru skilgreind í sveitarstjórnarlögum og 

öðrum lögum sem tengjast starfsemi þeirra. Í sveitarstjórnarlögum er kveðið á 

um að sveitarfélögin annist þau verkefni sem þeim eru falin í lögum og geta 
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tekið að sér önnur verkefni sem ekki eru falin öðrum til úrlausnar.  Sérstaklega 

er tekið fram að sveitarfélögin skuli vinna að sameiginlegum velferðarmálum 

íbúanna eftir því sem fært þykir á hverjum tíma.  (Sveitastjórnarlög nr. 

45/1998). 

Á grunni sveitarstjórnarlaga hafa sveitarfélög markað sér stefnu í ýmsum 

málum. Heimasíður sveitarfélaganna innihalda stefnu og áætlanir í 

jafnréttismálum, fræðslumálum, umhverfismálum og fleiri málaflokkum þó 

ekkert sveitarfélag birti þar heildstæða stefnu í markaðs- og kynningarmálum. 

Viðamesta stefnmörkun sem sveitarfélögin standa frammi fyrir og verða að 

sinna lögum samkvæmt er gerð skipulagsáætlana þar sem fram kemur stefna 

sveitarstjórnar um landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi, umhverfismál og 

þróun byggðar í sveitarfélaginu á minnst 12 ára tímabili. (Skipulags- og 

byggingarlög nr. 73/1997). 

Stefnu er ætlað að vera vegakort og áætlun stjórnenda á leið þeirra að þeim 

markmiðum sem sett hafa verið fyrir viðkomandi skipulagsheild. (Dessler, 

2005). 

Hér hefur verið valið að skilgreina stefnu sveitarfélaga sem:  

,,Langtímaáætlun mótaða  til að ná fyrirfram ákveðnum 

markmiðum" (Wikipedia, 2006). 

Stjórnendur bera ábyrgð á stefnu og mótun hennar en stjórnun í 

skipulagsheildum felur í sér þrjá megin þætti: 

• Að setja markmið um frammistöðu. 

• Að mæla frammistöðuna út frá þeim markmiðum sem sett hafa verið. 

• Að bregðast við á réttan hátt ef markmiðum er ekki náð. (Simons, 

1991).  

Í stefnu kemur fram hvernig stjórnendur vilja þróa rekstur 

skipulagsheildarinnar, skapa sess og árangur í samkeppni, laða að 

viðskiptavini, mæta þörfum þeirra og skapa og viðhalda ánægju þeirra. Stefna 

inniheldur einnig hvernig stjórnendur bregðast við breytingum í umhverfi 

skipulagsheildarinnar og  hvernig eigi að ná þeim markmiðum sem sett hafa 

verið. (Thompson Jr., Strickland III og Gamble, 2005). 

Skýr stefna er öllum skipulagsheildum mikilvæg og í raun er mikilvægara að 

stjórnendur fylgi þeirri stefnu sem mótuð hefur verið í skipulagsheildinni 
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heldur en að þeir grípi til aðgerða sem skila skyndigróða eða 

skammtímaávinningi. (Kotler, 2003).  

Undir það tekur Michael E. Porter fræðimaður og prófessor við 

Viðskiptaháskólann í Harvard, sem í rannsóknum sínum og ritum hefur meðal 

annars fjallað um mikilvægi stefnumótunar fyrir skipulagsheildir. Hann bendir 

á að þrýstingur á að stjórnendur skili framleiðni, gæðum og hraða hafi leitt til 

innleiðingar ýmissa aðferða svo sem altækrar gæðastjórnunar, 

endurskipulagningar verkferla og samkeppnismælinga (e. benchmarking). Þó 

þessar aðferðir hafi skilað umbótum í starfsemi skipulagsheildarinnar hafi þær 

sjaldnast leitt til varanlegrar aukningar á arðsemi, þær hafi hins vegar beint 

athygli stjórnenda frá sjálfri stefnunni að aðferðafræðinni. 

Porter telur að stefnumótun skapi ekki nauðsynlega varanlega 

samkeppnisyfirburði ef keppinautar eiga auðvelt með að líkja eftir eða taka 

upp og nýta sér þætti úr stefnunni. Lykillinn að því að ná árangri sé að 

skipulagsheildin hafi stefnu sem sé einstök og hafi djúpar rætur í kjarna 

skipulagsheildarinnar. Slíkri stefnu sé ekki svo auðvelt að líkja eftir eða mæta 

á vettvangi samkeppninnar. (Porter, 1996). 

Í bókinni Markaðslyklar sem út kom á Íslandi árið 1995 í Bókaklúbbi 

atvinnulífsins er því lýst að það sé beinlínis hlutverk starfsmanna og stjórnenda 

að greina fyrirtæki sitt frá keppinautunum. (Cram, 1994). 

Mótun stefnu byggir á greiningu á innri og ytri þáttum skipulagsheildarinnar. 

Við greiningu á samkeppnisumhverfi þarf að leggja mat á ýmsa þætti í 

umhverfinu svo sem lýðfræðilega, efnahagslega, náttúrufarslega, tæknilega, 

pólitíska, lögfræðilega og samfélagslega. Þessir þættir hafa allir áhrif hver á 

annan og á rekstarumhverfi fyrirtækja og sveitarfélaga.  (Kotler, 2003).  

Ýmsar aðferðir hafa verið þróaðar til að leggja mat á ytra samkeppnisumhverfi. 

Þekkt er líkan Michaels E. Porters, sem áður er getið, en það kom fram árið 

1979 og hefur verið nefnt fimmkraftalíkanið. Það líkan er ætlað að til að greina 

samkeppnisumhverfi út frá þeim fimm kröftum í ytra umhverfi sem Porter 

telur að verki á skipulagsheildina en einnig hver á annan. Þessir fimm kraftar 

eru: 

• Samkeppni milli skipulagsheilda í greininni 

• Staðkvæmdarvörur eða framboð á sambærilegri þjónustu af hálfu 

keppinauta. 
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• Möguleg innkoma nýrra aðila 

• Samkeppnisstyrkur birgja sem leggja fram hráefni, vörur og þjónustu til 

starfsemi skipulagsheildarinnar. 

• Samkeppnisstyrkur kaupenda eða notenda þjónustunnar. (Porter, 1979). 

En stefnumótun byggir einnig á greiningu innri þátta í skipulagsheildum. 

Ein greiningaraðferð sem hefur verið notuð í fyrirtækjum og stofnunum er 

SVÓT greining. SVÓT líkanið er heppilegt tæki til að kortleggja starfsemi 

skipulagsheilda og umhverfisins. (Manktelow, e.d.).  

Þrátt fyrir að greiningaraðferðin sé einföld, sem er einn helsti kostur þessarar 

aðferðar, gefur hún mynd af innviðum skipulagsheildarinnar út frá fjórum 

víddum. 

 

Mynd nr. 1. SVÓT  greiningarlíkan 
 

Við notkun þessa líkans í greiningu fyrir stefnumótun er nauðsynlegt að fram 

fari greining á öllum þáttum starfseminnar. Í SVÓT greiningu er gerð greining 

á innri og ytri þáttum skipulagsheildarinnar í því skyni að koma auga á sterka 

þætti og tækifæri sem nýst geta til að treysta samkeppnisstöðu. Veikir þættir og 

ógnanir eru einnig greindir í þeim tilgangi að bæta úr veikleikum og draga úr 

áhrifum ógnana.   

Að aflokinni SVÓT greiningu getur þurft að skoða nánar einstaka þætti sem 

koma í ljós við frumgreiningu. (Impra, nýsköpunarmiðstöð e.d.). 

Þó SVÓT greining geti verið einfalt og heppilegt hjálpartæki byggir aðferðin á 

huglægu mati. Fram hefur komið gagnrýni á að aðferðin noti ekki mælanleg 

viðmið og erfitt geti verið að yfirfæra upplýsingar úr SVÓT greiningu yfir í 
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stefnumótun eða beinar aðgerðir. Við greiningu og undirbúning stefnumótunar 

er því nauðsynlegt að nýta fleiri valkosti og greiningarlíkön. (Jóhann Pétur 

Sturluson, e.d.).  

Bent hefur verið á mikilvægi þess að íbúar komi að stefnumótun í 

sveitarfélögum. Erlendar rannsóknir varðandi miðbæjastjórnun (e. Town 

Center Management) benda til þess að lykillinn að því að sveitarfélagið nái 

árangri sé gagnsæ stefnumótun og ákvarðanataka og aðkoma íbúa að henni. 

Erfitt sé þó að meta til fulls árangur stefnumörkunar í miðbæjastjórnun þar sem 

ekki séu fyrir hendi matsaðferðir í almennri notkun. (Whyatt, 2004).   

Viðhorfskönnun sem gerð var í Sveitarfélaginu Skagafirði í desember 2005 

styður vilja íbúa til að koma að stefnumótun en þar kom fram að íbúar vildu 

gjarnan geta haft meiri áhrif á stjórnun sveitarfélagsins. (Sveitarfélagið 

Skagafjörður, 2006). 

 

1.3  Mat á árangri og frammistöðu  
Árangur í rekstri skipulagsheilda og einstökum málaflokkum má meta út frá 

nokkrum þáttum svo sem stöðu og þróun gagnvart samkeppnisaðilum, 

markaðshlutdeild og lykilþáttum árangurs í greininni. 

Við stefnumótun er nauðsynlegt að ákveða með hvaða hætti árangur skuli 

mældur. Mikilvægt er að þær aðferðir sem notaðar eru henti þeim markmiðum 

sem ætlunin er að leggja mat á. Það er því full ástæða til að vanda til verka 

þegar mælitæki og aðferðir við árangursmat eru valin. (Dessler, 2005). 

Til að unnt sé að meta árangur út frá markmiðum þurfa þau að vera fyrir hendi. 

Þau þurfa að vera tímasett og mælanleg í einu eða öðru formi hvort sem um 

fjárhagsleg eða stefnubundin markmið er að ræða. (Thompson Jr., Strickland 

III og Gamble, 2005). 

Fjölmargar leiðir eru til að meta árangur markaðs- og kynningarstarfs. Í 

spurningakönnun sem framkvæmd var í 15 fjölmennustu sveitarfélögunum við 

gerð þessarar skýrslu kom fram hjá fulltrúum sveitarfélaganna að 

sveitarfélögin nýta sum hver þjónustu markaðsfyrirtækja til að láta framkvæma 

viðhorfskannanir meðal íbúa og gesta í sveitarfélögunum. Önnur sveitarfélög 

gera eigin mælingar á vefsíðum eða sjálfstæðar þjónustukannanir á einstökum 

þáttum.  
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Í fyrirtækjum er þekkt frammistöðumat einstakra starfsmanna og stjórnenda og 

þá oft út frá fjárhagslegum markmiðum. Slíkt mat er gjarnan lagt til 

grundvallar kaupaukagreiðslum en þess háttar launakerfi er mun sjaldgæfara í 

starfi sveitarfélaga. Helstu kostir þess fyrirkomulags eru að starfsmenn fá 

umbun fyrir árangur og frammistaða starsfmanna er metin á sambærilegan hátt 

sem á meðal annars að leiða til gagnsæis og draga úr launamun kynja. (Birgir 

Björn Sigurjónsson og Vigdís Jónsdóttir, e.d.). 

Í tveggjaþátta líkani sem Frederic Herzberg (1923 - 2000), sálfræðingur og 

fræðimaður, setti fram árið 1959 er bent á að flokka megi þarfir starfsfólks í 

viðhalds eða grunnþarfir (e. maintainance) annars vegar og áhugahvetjandi (e. 

motivational) hins vegar. Herzberg heldur því fram að laun séu í sjálfu sér ekki 

áhugahvetjandi og því geti verið vafasamt að leggja þau til grundvallar 

auknum árangri. (Dessler, 2005). 

Fleiri hafa einnig haft efasemdir um að leggja frammistöðumat einstakra 

starfsmanna til grundvallar árangursmati allrar skipulagheildarinnar. Þröngt 

frammistöðumat ýti undir skammtímaárangur, valdi ótta, skemmi fyrir 

liðsvinnu og langtímaskipulagningu, auk þess að ala af sér samkeppni innan 

skipulagsheildarinnar. (Deming, 1986).  

Á sama hátt og það er mikilvægt er að sú stefna og markmið sem 

skipulagsheildir setja sér sé sniðin að skipulagsheildinni þurfa þeir 

mælikvarðar sem notaðir eru til leggja mat á frammistöðu að henta 

starfseminni og þeim markmiðum sem ætlunin er að leggja mat á. 

Í hverri grein eru ákveðnir þættir sem skipulagsheildir verða að ná góðri 

frammistöðu í til að ná árangri í samkeppni.  Þessir þættir kallast lykilþættir 

árangurs í viðkomandi grein. Rétt greining á lykilþáttum árangurs er mikilvægt 

veganesti við stefnumótun. (Thompson Jr., Strickland III og Gamble, 2005). 

Að meta árangur af markaðs- og kynningarstarfi með skipulögðum hætti er 

nauðsynlegt til þess að sjá hvort árangri hefur verið náð og leita skýringa ef 

stjórnendur telja að árangurinn ekki ásættanlegan. 

En út frá hverju á að meta hvort árangur hafi náðst? 

Innan sveitarfélaga eru þekktar sjálfsmatsaðferðir grunnskóla sem byggja á 

nokkrum mismunandi líkönum. Menntamálaráðuneytið og 

félagsmálaráðuneytið gera reglulega úttekt á skólastarfi og annari þjónustu sem 

sveitarfélögin veita. Í þeim úttektum er notast við ýmis líkön og matsaðferðir. 
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Ein aðferð sem notuð er við mat á frammistöðu er Samhæft árangursmat (e. 

balanced scorecard) og eitt sveitarfélag sem svaraði spurningakönnuninni sem 

unnin var við gerð þessarar skýrslu nefndi að þar væri Samhæft árangursmat 

notað. 

Líkan fyrir samhæft árangursmat var fyrst sett fram árið 1990 af Kaplan og 

Norton og var ætlað að vera svar við gagnrýni að þau mælitæki sem áður voru 

notuð hefðu ekki nægileg tengsl við fjárhagsleg markmið. 

Í líkaninu er stefna og framtíðarsýn skipulagsheildarinnar sett upp sem kjarni 

og út frá henni og þeim markmiðum sem sett hafa verið er árangur á fjórum 

sviðum metinn. Innri mælikvarðar ná til vaxtar og þroska annars vegar og 

vinnuferla hins vegar. Ytri mælikvarðarnir snúa að viðskiptavinum og fjárhag. 

Styrkleiki líkansins er talinn felast í því að mælikvarðar eru sniðnir að þörfum 

skipulagsheildarinar út frá stefnu og markmiðum hennar og því heppilegt tæki 

til árangursmælinga.  (Kristinn Hjálmarsson, e.d.). 

Þrátt fyrir að samhæft árangursmat fái meðmæli stjórnenda og notkun þess sé 

útbreidd hefur verið bent á að raunverulegt notagildi þess hefur lítið verið 

rannsakað. (Zahra, 1999). 

Markaðs- og kynningarstarf er tæki í samkeppni.  Í ljósi þess hve mikilvægt 

markaðs- og kynningarstarf er sveitarfélögum var ákveðið að taka til skoðunar 

í þessari skýrslu hvað sveitarfélögin væru að aðhafast í markaðs- og 

kynningarstarfi og hvernig staðið hefði verið að stefnumótun og árangursmati 

þess starfs. 

 

Lítil saga um að lifa af í samkeppni: 

Tveir menn voru á göngu í skóginum þegar reiður grábjörn byrjar skyndilega 

að nálgast þá. Annar maðurinn klæðir sig í skyndi í hlaupaskóna sína sem hann 

hafði meðferðis. Félagi hans varð hissa og benti honum á að hann gæti tæplega 

hlaupið björninn af sér. Hinn svaraði: 

,,Ég þarf ekki að hlaupa björninn af mér. Ég þarf bara að hlaupa þig af 

mér!"  (Cram, 1995).  
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2.  Rannsóknaraðferð 
2.1  Rannsóknaraðferðir og val á þeim 

Rannsóknaraðferðir falla í tvö flokka, gagnakannanir og vettvangskannanir.  

Gagnakannanir fela í sér söfnun og úrvinnslu upplýsinga sem þegar hafa verið 

skráðar en vettvangskannanir krefjast söfnunnar nýrra upplýsinga með nýjum 

rannsóknum svo sem mælingum eða viðtölum. (Útflutningnsráð Íslands e.d.). 

Helsti kosturinn við gagnakannanir er að þær eru ódýrari og taka oft minni 

tíma en vettvangskannanir. Á hinn bóginn veita þær ekki alltaf fullnægjandi 

upplýsingar um það viðfangsefni sem verið er að kanna og því er oft 

nauðsynlegt að framkvæma einnig vettvangsrannsóknir. 

Vettvangsrannsóknir eru oftast kostnaðarsamari og tímafrekari en 

gagnakannanir sem verður að teljast ókostur. Þær eru hins vegar oft 

nauðsynlegar til að fá fyllri upplýsingar um það viðfangsefni sem verið er að 

skoða og eru þá sniðnar að því efni. 

Við gerð rannsókna er unnið eftir megindlegri eða eigindlegri aðferðafræði. 

Megindlegar rannsóknir notast fyrst og fremst við mælanleg eða teljanleg gildi 

sem ekki eru háð huglægu mati. Eigindlegar rannsóknir byggja meira á 

huglægu mati á viðfangsefninu. (McDaniel og Gates, 2005).  

Sem dæmi um megindlega aðferðafræði má nefna talningu vegfarenda í 

umferðarrannsókn eða mælingar á blóðpróteinum sjúklinga fyrir og eftir 

lyfjameðferð. Eigindlegum rannsóknaraðferðum er oft ætlað að skýra nánar 

niðurstöður gagnaöflunar og megindlegra rannsókna. Þannig getur eigindleg 

nálgun við viðfangsefnið útskýrt frekar hegðun eða skoðanir og greint 

mögulegar ástæður þeirra niðurstaðna sem fram koma í gögnum eða 

mælingum.  (ParX Viðskiptaráðgjöf IBM, e.d.).   

Dæmi um eigindlegar rannsóknaraðferðir eru djúpviðtöl, rýnihópar og 

hulduheimsóknir í fyrirtæki. 

Við gerð þessarar skýrslu var fyrst unnið að söfnun á fyrirliggjandi gögnum og 

upplýsingum. Ákveðið var að gagnakönnun væri ódýrasta og fljótlegasta leiðin 

til að afmarka viðfangsefnið og varpa ljósi á hvaða viðbótarupplýsinga þyrfti 

að afla.  Að lokinni gagnasöfnun og könnun þeirra upplýsinga var ákveðið að 

ráðast í gerð gagnakönnunar á heimasíðum sveitarfélaga. Gerð var talning og 

könnun á aðgengi að ákveðnum þjónustuþáttum á heimasíðunum. Loks var 
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lögð fyrir spurningakönnun í síma í þeim tilgangi að fá fram enn nánari 

upplýsingar um markaðs- og kynningarstarf í sveitarfélögum og huglægt mat 

fulltrúa sveitarfélaganna á því starfi. Nánar er sagt frá gagnakönnun á 

heimasíðum og símakönnuninni í næstu köflum. 

Við úrvinnslu spurningakönnunarinnar voru notuð tölvuforritin SPSS og 

Microsoft Excel til að auðvelda samantekt og greiningu upplýsinga og 

framsetningu á niðurstöðum. 

 

2.2  Könnun á heimasíðum sveitarfélaga  
Við gerð þessarar skýrslu var aflað ýmissa gagna um markaðs- og 

kynningarstarf sveitarfélaganna svo sem frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, 

Hagstofu Íslands, Félagsmálaráðuneytinu og einstökum sveitarfélögum.  Þá ber 

að nefna upplýsingar af heimasíðum sveitarfélaganna en þær sveitarfélaga eru 

eitt mikilvægsta og aðgengilegasta markaðstækið sem þau ráða yfir.  

Því hefur verið haldið fram að tilkoma internetsins sé ef til vill ein stærsta 

tæknilega breytingin sem orðið hefur á upplýsingaaðgengi á síðari árum. 

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

Gerð var sérstök könnun á heimasíðum sveitarfélaganna, en þær eru 72 talsins. 

Könnunin var unnin dagana 28. mars til 6. apríl 2006. Heimasíðurnar voru 

skoðaðar með tilliti til aðgengis upplýsinga um gistingu, afþreyingu, 

almenningssamgöngur, atvinnu, atvinnuráðgjöf og íbúðarhúsnæði. Rétt er að 

hafa í huga að heimasíðurnar taka breytingum dag frá degi. Því kann að vera 

að upplýsingar sem skráðar eru í könnuninni hafi breyst þegar við útgáfu 

þessarar skýrslu. Yfirlit yfir niðurstöður má sjá síðar í skýrslunni og í viðauka.  

Farin var sú leið að opna heimasíðurnar hverja og eina og finna upplýsingar 

um viðkomandi þjónustuþætti. Ef unnt var að finna upplýsingar um 

þjónustuþátt var merkt við hann hjá viðkomandi sveitarfélagi. Þannig var fyrst 

og fremst um efnisleit og talningu að ræða og því megindleg nálgun við 

viðfangsefnið. 

Þjónustuþættirnir voru valdir út frá nytsemi þeirra fyrir þá sem ekki búa í 

sveitarfélaginu en hyggjast koma þangað sem ferðamenn, til búsetu eða jafnvel 

til að hefja þar starfsemi fyrirtækis. Nýlega fór fram staðarvalsathugun á 

vegum álfyrirtækisins Alcoa og nokkurra sveitarfélaga á Norðurlandi, þar sem 
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fyrirtækið leitaði að heppilegri staðsetningu fyrir álver. Þeir samfélagslegu 

þættir sem lögð var áhersla á að skoða við staðarvalsathugunina voru aðstæður 

á vinnumarkaði, aðgengi að íbúðarhúsnæði og samgöngur. Áhersla Alcoa á 

þessa þætti bendir til að þeir ráði því nokkru þegar fyrirtæki taka ákvörðun um 

að hefja starfsemi á nýjum stað. (HRV Engineering, 2006).   

Ofangreindir þjónustuþættir voru einnig valdir vegna þess að aðgengi að 

ýmsum öðrum þjónustuþáttum hefur áður verið kannað af öðrum aðilum. 

Upplýsingar um þær kannanir eru aðgengilegar á heimasíðu Sambands 

íslenskra sveitarfélaga og heimasíðu Forsætisráðuneytisins. (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2002), (SJÁ, Viðmótsprófanir, 2005).  

Vert að geta þess að fjölmargir aðrir þættir geta verið mikilvægir fyrir 

ferðamenn og væntanlega íbúa á svæðinu, þó þeim séu ekki gerð skil í 

skýrslunni. Má þar nefna aðgengi að háhraðatengingum, heilbrigðisþjónustu, 

menntastofnunum og menningar- og íþróttastarf að ógleymdri þeirri þjónustu 

sem er á hendi sveitarfélaganna sjálfra, svo sem grunn- og leikskólaþjónustu.  

 

2.2  Könnun á stefnu og aðgerðum í markaðs- og 

kynningarmálum í sveitarfélögum á Íslandi 
Til að kanna hvort sveitarfélög hefðu stefnu markaðs- og kynningarstarfi, með 

hvaða hætti þau væru að sinna því starfi og meta árangur þess var lögð fyrir 

spurningakönnun í 15 fjölmennustu sveitarfélögunum. 

Könnunin var gerð í síma dagana 10. - 11. apríl 2006 og fyrir svörum urðu þeir 

sem hafa yfirumsjón með markaðs- og kynningarmálum í viðkomandi 

sveitarfélögum. Upplýsingar um mannfjölda í sveitarfélögum er að finna í 

viðauka. 

15 fjölmennustu sveitarfélögin eru: Reykjavíkurborg, Kópavogsbær, 

Hafnarfjarðarbær, Akureyrarbær, Reykjanesbær, Garðabær, Mosfellsbær, 

Sveitarfélagið Árborg, Akraneskaupstaður, Seltjarnarneskaupstaður, 

Vestmannaeyjabær, Sveitarfélagið Skagafjörður, Ísafjarðarbær, Fljótsdalshérað 

og Fjarðabyggð. Svör fengust frá 14 sveitarfélögum og spurningalistann í heild 

má sjá í viðauka. 
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3.  Sveitarfélög á Íslandi   
3.1  Fjöldi sveitarfélaga 

Þegar gengið verður til sveitarstjórnakosninga þann 27. maí 2006 verða 

sveitarfélög á Íslandi 79 talsins en þau voru 101 þann 1. desember 2005.  Flest 

voru sveitarfélögin árið 1950 eða alls 229. (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2006). 

Sveitarfélögum hefur verið að fækka jafnt og þétt undanfarin ár vegna 

sameininga þeirra. Í gamni og ef til vill nokkurri alvöru hefur því verið haldið 

fram að næsta skref í sameiningum sveitarfélaga væri að sameina þau 

sveitarfélög sem ekki halda úti heimasíðu. Þar sé hugsanlega að finna 

mælikvarða á styrk þeirra og bolmagn til að standa undir þjónustukröfum 

nútímans. (Halldór Halldórsson munnleg heimild, 17. febrúar 2006). 

Félagsmálaráðuneytið hefur beitt sér fyrir sameiningu sveitarfélaga með 

sérstöku átaki og ásamt Sambandi Íslenskra sveitarfélaga hefur ráðuneytið 

staðið að verkefninu ,,Efling sveitarstjórnarstigsins" sem hófst í október 2003. 

(Félagmálaráðuneytið, e.d.). 

Aðrar megin ástæður fyrir fækkun sveitarfélaga geta verið bættar samgöngur 

og auknar kröfur um þjónustu af hálfu íbúa og löggjafarvaldsins.  

Stærri sveitarfélög eru talin hafa betri möguleika en þau smærri á því að halda 

uppi góðu þjónustustigi og mæta þeim lögbundnu verkefnum sem þeim eru 

falin. (Árni Magnússon, 2004). 

Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri hefur unnið mat á áhrifum 

sameininga sveitarfélaga og virðast sú könnun staðfesta að þjónusta við íbúa 

aukist við sameiningu og stækkun sveitarfélaga, jafnframt útgjaldaaukningu í 

stærstu málaflokkunum. Íbúar á jaðarsvæðum í nýjum sameinuðum 

sveitarfélögum telja þó að þeir hafi almennt minni lýðræðisleg áhrif en þeir 

höfðu fyrir sameiningar. (Grétar Þór Eyþórsson, 2002). 

 

3.2  Fólksfjöldi í sveitarfélögum 
Sveitarfélög á Íslandi eru afar ólík með tilliti til stærðar og íbúafjölda.  

Vert er að hafa mismunandi íbúafjölda, stærð og aðstæður í sveitarfélögunum í 

huga þegar fjallað er um málefni sveitarfélaganna.  
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Fjölmennasta sveitarfélagið er Reykjavíkurborg þar voru íbúar 114.968 þann 1. 

desember 2005 en fámennasta sveitarfélagið Mjóafjarðarhreppur taldi þá 42 

íbúa.  Alls voru fimm sveitarfélög sem höfðu innan við 100 íbúa 1. desember 

2005. (Hagstofa Íslands, 2006). 

Í töflu 1. má sjá yfirlit yfir skiptingu íbúafjölda eftir sveitarfélögum. Íbúafjöldi 

í sveitarfélögunum er miðaður við íbúafjölda þann 1. desember 2005 að teknu 

tilliti til sameininga sveitarfélaga sem gengið hafa í gildi fyrir eða við 

sveitarstjórnarkosningar 27. maí 2006.  

Í fyrsta dálki kemur fram íbúafjöldi í sveitarfélögunum en þar sem 

sveitarfélögunum skipt í fimm flokka eftir íbúafjöldanum. Í öðrum dálki kemur 

fram hversu mörg sveitarfélög hafa íbúafjölda í viðkomandi fjöldaflokki. Loks 

má sjá í síðasta dálknum hversu stórt hlutfall landsmanna býr í sveitarfélagi af 

viðkomandi stærð. 

 
Tafla nr. 1. Yfirlit yfir skiptingu íbúafjölda milli sveitarfélaga við sveitarstjórnarkosningar 

27. maí 2006.

Yfirlit yfir skiptingu íbúafjölda milli sveitarfélaga eftir stærð þeirra 

 

Íbúafjöldi í sveitarfélagi  Fjöldi sveitarfélaga Hlutfall landsmanna 

5.000 eða fleiri 9 73,85 % 

2.500 - 4.999 9 11,65 % 

1.000 - 2.499 14 7,89 % 

500 - 1.000 18 4,36 % 

499 eða færri 29 2,25 % 

Alls 79  

(Hagstofa Íslands, 2006), (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2006). 

3.3  Hlutverk sveitarfélaga á Íslandi 
Um almennar skyldur sveitarfélaga er fjallað í Sveitarstjórnarlögum nr. 45 frá 

árinu 1998. Í lögunum kemur fram að sveitarfélögin skuli vinna að 

sameiginlegum velferðarmálum íbúanna eftir því sem fært þykir á hverjum 

tíma. Sveitarfélögin annast þau verkefni sem þeim eru falin í lögum og geta 
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tekið að sér verkefni sem ekki eru falin öðrum til úrlausnar samkvæmt lögum. 

(Sveitarstjórnarlög nr. 45/1998). 

Til að greina nánar helstu málaflokka sem sveitarfélögin annast er gagnlegt að 

skyggnast í reikningsskil sveitarfélaga. Reikningsskila- og upplýsinganefnd 

Sambands íslenskra sveitarfélaga samþykkti í maí 2001 reglur um flokkun og 

greiningu í reikningsskilum sveitarfélaga sem félagsmálaráðherra staðfesti. 

Eftir þessum samræmdu reikningsskilareglum færa sveitarfélög reikninga sína 

og áætlanir. (Gunnlaugur Júlíusson, 2006). 

 Ef skoðað er rekstraryfirlit sveitarsjóða á öllu landinu sést að fjárfrekasti 

málaflokkur sem sveitarfélögin annast eru fræðslu- og uppeldismál. Í þeim 

málaflokki er rekstur grunn- og leikskóla. Í töflu 2 koma fram útgjöld 

sveitarfélaganna til aðskilinna málaflokka á árinu 2004. Til samanburðar má 

geta þess að skatttekjur sveitarfélaganna og tekjur úr Jöfnunarsjóði námu 

samtals 83.357.426 á árinu 2004. 

Í fyrri dálknum í töflunni eru tilgreindir þeir helstu málaflokkar sem 

sveitarfélögin sinna og hafa sérstakan bókhaldslykil í reikningshaldi þeirra. Í 

síðari dálknum má sjá þær upphæðir sem sveitarfélögin vörðu til 

málaflokkanna samanlagt að frádregnum tekjum. 
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Tafla nr. 2. Yfirlit yfir útgjöld sveitarfélaga til einstakra málaflokka árið 2004. 

 
Yfirlit yfir útgjöld sveitarfélaga til einstakra málaflokka árið 2004 

 

Málaflokkur 

 
Útgjöld að 

frádregnum 
tekjum í 

þúsundum króna 
 

Félagsþjónusta 9.830.501

Heilbrigðismál 84.945

Fræðslu- og uppeldismál 44.136.651

Menningarmál 4.088.608

Æskulýðs- og tómstundamál 8.786.726

Brunamál og almannavarnir 1.362.743

Hreinlætismál 1.299.403

Skipulags- og byggingamál 1.192.633

Umferðar- og samgöngumál 4.272.680

Umhverfismál 2.618.175

Atvinnumál 597.905

Framlög til B-hluta fyrirtækja 301.504

Sameiginlegur kostnaður (stjórnun og fleira) 5.876.148

Breyting lífeyrisskuldbindinga 5.789.243

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2005). 

 

Rekstur málaflokka fer fram í gegn um aðalsjóð sveitarfélaganna sem í 

daglegu tali kallast A-hluti eða sveitarsjóður. Í B-hluta er að finna reikningsskil 

fyrir þau fyrirtæki sem sveitarfélögin eiga í heild eða að meirhluta svo sem 

veitu- og orkufyrirtæki, hafnarsjóði, áhalda-, og þjónustumiðstöðvar og 

fyrirtæki sem stofnuð hafa verið um félagslegt íbúðarhúsnæði.  

Markaðs- og kynningarmálum eru ekki gerð skil í reikningum sveitarfélaga 

sem heildstæðum málaflokki og því getur verið erfitt að greina hver kostnaður 

við markaðs- og kynningarstarf er í raun. 
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3.4  Kostnaður við markaðs- og kynningarstarf í 

sveitarfélögum 
Kostnaður við markaðs- og kynningarmál ekki færður á sérstakan 

bókhaldslykil, líkt og félagsþjónusta eða fræðslu- og uppeldismál. Útgjöld 

vegna markaðs- og kynningarstarfs geta verið færð í bókhaldi undir ýmsa 

málaflokka eða jafnvel legið í framlögum til samstarfsverkefna á vettvangi 

landshlutasamtaka eða markaðsskrifstofa. 

Ef tekið er dæmi um hvernig kostnaður við markaðs- og kynningarstarf getur 

skipst vegna einstakra verkefna er hægt að nefna bæjarhátíð Hluti þess 

framlags sem kemur frá sveitarfélaginu vegna hátíðarinnar getur verið færður 

sem menningarstyrkur undir liðnum menningarmál og runnið til 

félagasamtaka, listamanna, íþróttafélaga eða þess vegna beint inn í stofnanir 

sveitarfélagsins til dæmis sem húsaleiga í félagsheimili. Annar hluti af 

framlaginu getur verið færður sem sameiginlegur kostnaður vegna stjórnunar 

viðburða og auglýsinga, enn annar sem atvinnumál ef verið er að stykja 

fyrirtæki til að kynna vöru sína, framleiðslu eða þjónustu í tengslum við 

viðburðinn. Þá er enn eftir að nefna að tiltekt í sveitarfélaginu getur fallið undir 

umhverfismál eða jafnvel undir áhaldahús eða þjónustumiðstöð sem flokkast 

undir b-hluta í ársreikningum. 

Það getur því verið erfitt að halda til haga þeim raunverulega kostnaði sem 

fellur til vegna markaðs- og kynningarmála í sveitarfélögum. 

Til að flækja málin enn frekar má nefna að oft eru markaðs- og kynningarmál 

ekki á einni hendi innan sveitarfélaganna og sést það meðal annars þegar 

skoðuð eru skipurit sveitarfélaganna en þau má oftast finna á heimasíðum 

þeirra. 

Algengt er að forstöðumenn deilda og rekstrareininga hafi umsjón með því 

starfi og kynningarefni sem fer frá þeirri deild eða fyrirtæki sem þeir stýra, 

innan sveitarfélagsins, og að ekki sé hugað að sérstöku samráði við aðra 

forstöðumenn í sveitarfélaginu þegar ráðist er í verkefni, samstarf eða 

auglýsingar og kynningar.  Þetta kemur glögglega fram í 

spurningakönnunninni sem lögð var fyrir við gerð þessarar skýrslu en þar svara 

níu af þeim 14 sem veittu upplýsingar að markaðs- og kynningarstarf sé á 

hendi stjórnenda málaflokka og rekstrareininga. 
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4. Heimasíður sveitarfélaga 
4.1  Könnun á aðgengi valdra þjónustuþátta á heimasíðum 

sveitarfélaga 
Með því að kanna hvort viðkomandi þjónustuþáttur er aðgengilegur á 

heimasíðu sveitarfélagsins er átt við hvort hægt sé að nálgast upplýsingar um 

þjónustuþáttinn inni á heimasíðunni eða hvort tengingar af heimasíðunni leiði 

til upplýsinga um þjónustuþáttinn, jafnvel þó þær upplýsingar séu vistaðar á 

annari heimasíðu.   

Þeir þættir sem valdir voru til skoðunar eru: 

• Afþreying í sveitarfélaginu. Þá er kannað hvort unnt er að finna yfirlit 

um þá afþreyingu sem er í boði í sveitarfélaginu. Þau sveitarfélög sem 

birta einungis upplýsingar um staka viðburði í svokölluðu 

viðburðadagatali fá ekki merkingu við þennan þátt nema einnig sé að 

finna viðbótarupplýsingar um þá afþreyingu sem er í boði á svæðinu og 

hvernig megi nálgast hana, með því að hafa samband við viðkomandi 

þjónustuaðila í síma eða tölvusamskiptum. Tengill á síðu 

sveitarfélagsins sem leiðir notanda inn á sameiginlega upplýsingasíðu 

fyrir svæðið og jafnvel mörg sveitarfélög á svæðinu, þar sem 

afþreyingu eru gerð skil, nægir til að merkt sé við þennan þátt hjá 

viðkomandi sveitarfélagi. 

• Gistirými í sveitarfélaginu. Við úttekt á þessum þætti er skoðað hvort 

finna megi upplýsingar um gistirými til sölu og eru tjaldstæði talin 

með. Hafa ber í huga að skortur á merkingu við þennan þjónustuþátt 

getur í minnstu sveitarfélögunum táknað að ekki sé um heilsársgistisölu 

að ræða. Líkt og í flokknum um afþreyingu dugar tenging inn á 

sameiginlega upplýsingasíðu sveitarfélaga eða svæða, þar sem gistingu 

í viðkomandi sveitarfélagi eru gerð skil, til þess að sveitarfélagið fái 

merkingu við þennan þjónustuþátt. 

• Aðgengi að íbúðarhúsnæði til kaups eða leigu. Undir þessum 

þjónustuþætti er skoðað hvort unnt er að nálgast upplýsingar um 

íbúðarhúsnæði til leigu eða kaups. Í öllum tilfellum þar sem merkt er 

við þennan þjónustuþátt er um að ræða tengingar eða upplýsingar um 
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fasteignasölur á viðkomandi svæði. Hvergi var bent á leigumiðlanir.  

Rétt er að geta þess að þau sveitarfélög sem eingöngu hafa upplýsingar 

á heimasíðu um félagslegt íbúðarhúsnæði fá ekki merkt við þennan 

þjónustuþátt, þar sem ekki er tryggt að allir sem leita eftir húsnæði í 

viðkomandi sveitarfélagi uppfylli þau skilyrði sem þarf til að fá slíkt 

húsnæði til kaups eða leigu. Við þennan þjónustuþátt er því fyrst og 

fremst verið að horfa til upplýsinga um íbúðarhúsnæði á almennum 

markaði. 

• Upplýsingar um störf eða vinnumiðlanir í sveitarfélaginu. Við skoðun 

á þessum þætti var leitað eftir því hvort finna mætti upplýsingar um 

laus störf í sveitarfélaginu á vegum vinnumiðlana eða atvinnurekenda á 

svæðinu. Allmörg sveitarfélög auglýsa á heimasíðum sínum laus störf á 

vegum sveitarfélagsins. Þær auglýsingar nægja ekki til að sveitarfélag 

fái merkingu við þennan þjónustuþátt nema einnig sé að finna 

upplýsingar um laus störf á vegum annara atvinnurekenda, 

vinnumiðlana eða ráðningaskrifstofa. 

• Aðgengi að atvinnuráðgjöf. Undir þessum þætti var kannað hvort hægt 

væri að fá upplýsingar atvinnuráðgjöf. Flest sveitarfélög starfrækja 

atvinnuráðgjöf í samvinnu við önnur sveitarfélög eða fleiri aðila. 

Tilvísun á þá starfsemi í gegn um heimasíðuna nægir til að sveitarfélag 

fái merkingu við þennan þjónustuþátt. Miðað var við að viðkomandi 

notandi gæti nýtt sér upplýsingarnar til að komast í síma- eða 

tölvusamband við atvinnuráðgjafa. 

• Almenningssamgöngur við sveitarfélagið. Þessi þjónustuþáttur var 

skoðaður með tilliti til þess hvort finna mætti upplýsingar um 

almenningssamgöngur við sveitarfélagið. Í einhverjum tilfellum er um 

að ræða samgöngur á lofti, landi og á sjó en í öðrum sveitarfélögum er 

um færri möguleika að ræða. Þau sveitarfélög sem fá merkingu við 

þennan þátt hafa aðgengi að upplýsingum um ferðaáætlanir þeirra sem 

standa að almenningssamgöngum við sveitarfélagið. Í þeim tilfellum 

þar sem eingöngu voru birtar úreltar upplýsingar og ferðaáætlun því 

ekki í gildi, var ekki merkt við þennan þjónustuþátt. 
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Í viðauka má finna niðurstöðu þessarar könnunar sundurgreinda eftir einstaka 

sveitarfélögum. 

Í töflu 3 er yfirlit yfir þá þjónustuþætti sem kannað var aðgengi að á 

heimasíðum sveitarfélaganna. Einnig er birtur fjöldi þeirra sveitarfélaga sem 

hafa upplýsingar um þjónustuþættina og hlutfall þeirra heimasíðna sem hafa 

upplýsingar um viðkomandi þjónustuþátt. 
 

Tafla nr.3. Yfirlit yfir upplýsingar um valda þjónustuþætti á heimasíðum sveitarfélaga.  

 

Þjónustuþáttur Fjöldi sveitarfélaga Hlutfall 

Afþreying 62 86,11 % 

Gistirými 61 84,72 % 

Íbúðarhúsnæði 13 18,06 % 

Atvinna 21 29,17 % 

Atvinnuráðgjöf 29 40,28 % 

Almenningssamgöngur 32 44,44 % 

Flest sveitarfélögin birta upplýsingar um afþreyingu og gistingu.  

Aðgengi að upplýsingum um almenningssamgöngur var hins vegar ekki að 

finna nema í rúmlega 44 % tilfella.   

Þau 62 sveitarfélög sem birta upplýsingar um afþreyingu birta einnig 

upplýsingar um gistimöguleika, að einu sveitarfélagi undanskildu.  Miðlun 

upplýsinga um afþreyingu og gistingu virðast því fara saman en upplýsingar 

um almenningssamgöngur fylgja ekki í öllum tilfellum.  Það kemur í ljós við 

skoðun að öll þau sveitarfélög sem birta upplýsingar um 

almenningssamgöngur, bjóða einnig upplýsingar um afþreyingu og gistingu ef 

undan eru skilin þrjú sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. 

Um 40 % heimasíðnanna innihéldu upplýsingar eða tengingar við 

atvinnuráðgjöf. Einungis eitt sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu býður upp á 

upplýsingar í þeim efnum en öll sveitarfélög á norðanverðum Vestfjörðum og 

flest sveitarfélög á Austurlandi hafa aðgengi að upplýsingum um 

atvinnuráðgjöf í gegn um heimasíður sínar. 

Einungis um 18 % sveitarfélaganna birta upplýsingar um útvegun 

íbúðarhúsnæðis og um 29 % heimasíðna hafa upplýsingar um laus störf hjá 
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vinnumiðlunum og ráðningastofum. Austurland og Suðurland skera sig nokkuð 

úr öðrum landshlutum hvað þessa þætti varða og birta frekar upplýsingar um 

íbúðarhúsnæði og atvinnu en sveitarfélög í öðrum landshlutum. 

Vert er að geta þess að í þremur sveitarfélögum er að finna sérstakan 

upplýsingatexta inni á heimasíðu sem ætlaður er þeim sem vilja flytjast í 

sveitarfélagið, það er á Akranesi, Akureyri og í Hrunamannahreppi. Þá 

starfrækir Hafnafjarðarkaupstaður þjónustuver þar sem íbúar, ferðamenn og 

aðrir geta fengið upplýsingar um þjónustu í sveitarfélaginu og er sú starfsemi 

rekin samkvæmt samþykktri upplýsingastefnu Hafnafjarðarkaupstaðar þar sem 

segir: 

,,að upplýsingar skulu almennt vera aðgengilegar og vera til þess 

fallnar að styrkja lýðræði og möguleika bæjarbúa til þess að taka 

virkan þátt í stefnumótun bæjarfélagsins". (Hafnafjarðarbær, e.d.). 
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5.  Stefna og aðgerðir sveitarfélaga í markaðs- 

og kynningarstarfi 
 5.1  Hafa sveitarfélögin stefnu í markaðs- og 

kynningarmálum?   
Við skoðun á heimasíðum sveitarfélaga kemur á daginn að ekkert sveitarfélag 

birtir heildstæða stefnu í markaðs- og kynningarmálum á heimasíðu sinni. Á 

því kann að vera sú eðlilega skýring að tekin hafi verið sú ákvörðun að birta 

stefnuna ekki á heimasíðu þar sem um er að ræða samkeppnisumhverfi. 

Óheppilegt getur verið að birta stefnuna á heimasíðunni þar sem þar kunna að 

vera viðkvæmar upplýsingar um hvernig sveitarfélagið hyggst sækja fram í 

samkeppni við önnur sveitarfélög. Við vinnslu þessarar skýrslu vaknaði þó sú 

spurning hvort skýringin væri ef til vill sú að sveitarfélögin hefðu ekki markað 

sér stefnu í þessum málaflokki. Þessi lykilspurning varð einn aðalhvatinn að 

því að ráðist var í gerð símakönnunar í 15 fjölmennustu sveitarfélögunum.  

Fyrsta spurningin í könnuninni var hvort sveitarfélagið hefði markað sér stefnu 

í markaðs- og kynningarmálum. 

Hefur sveitarfélagið markað sér stefnu í markaðs- og 
kynningarmálum

Já
64%

Nei
36%

Já
Nei

Mynd nr.2. Hefur sveitarfélagið markað sér stefnu í markaðs- og kynningarmálum? 
 

Í ljós kom að af þeim 14 sem svöruðu spurningunni höfðu níu sveitarfélög 

markað sér stefnu í markaðs- og kynningarmálum. 

Næst var spurt að því hvort stefnan væri til í skráðu formi. 
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Er stefnan til í skráðu formi

Já
21%

Nei
43%

Skráð í tengdum 
málaflokkum

36%

Já

Nei

Skráð í tengdum
málaflokkum

Mynd nr. 3. Er stefnan til í skráðu formi? 
 

Einungis þrjú sveitarfélög svöruðu að þau hefðu skráða stefnu í markaðs- og 

kynningarmálum. Fimm fulltrúar af þeim 14 sem svöruðu könnuninni nefndu 

að til væri stefnumótun í tengdum málaflokkum og tiltóku þar 

upplýsingastefnu, stefnu í ferðamálum og menningarstefnu.  

Einnig var spurt hvernig staðið hefði verið að gerð stefnunnar ef hún var til á 

annað borð. Í þeim þremur sveitarfélögum sem höfðu skráða stefnu í markaðs- 

og kynningarmálum hafði stefnan í einu tilfelli verið unnin eingöngu af þeim 

starfsmanni sem umsjón hefur með markaðs- og kynningarmálum í 

sveitarfélaginu. Í hinum tveimur sveitarfélögunum var stefnan unnin með 

þátttöku starfsmanna og kjörinna fulltrúa og í öðru sveitarfélaginu höfðu íbúar 

og aðrir hagsmunaaðilar í sveitarfélaginu tekið þátt í stefnumótuninni. 

 

5.2  Mat fulltrúa sveitarfélaga á nauðsyn markaðs- og 

kynningarstarfs.    
Fulltrúar sveitarfélaganna voru spurðir hversu nauðsynlegt þeir teldu markaðs- 

og kynningarstarf vera fyrir framtíð sveitarfélagsins. Enginn þátttakandi 

svaraði því til að markaðs- og kynningarstarf væri frekar eða mjög 

ónauðsynlegt, einn þáttakenda svaraði hvorki né, einn svaraði frekar 

nauðsynlegt en 12 svöruðu að markaðs- og kynningarstarf væri mjög 

nauðsynlegt fyrir framtíð sveitarfélagsins. 



Markaðs- og kynningarstarf í sveitarfélögum á Íslandi KMA 

24

Hversu nauðsynlegt telur þú markaðs- og 
kynningarstarf vera fyrir framtíð sveitarfélagsins

Mjög nauðsynlegt
86%

Frekar 
nauðsynlegt

7%

Hvorki né
7%

Mjög nauðsynlegt
Frekar nauðsynlegt
Hvorki né

Mynd nr. 4. Hversu nauðsynlegt telur þú markaðs- og kynningarstarf vera fyrir framtíð 
sveitarfélagsins? 
 

Samkvæmt þessari niðurstöðu virðast fulltrúar sveitarfélaganna almennt telja 

að markaðs- og kynningarstarf sé sveitarfélögunum nauðsynlegt. 

Flestir fulltrúar sveitarfélaganna sem svörðu spurningakönnuninni töldu frekar 

eða mjög líklegt að aukin áhersla verði lögð á markaðs- og kynningarstarf í 

sveitarfélögum í framtíðinni eða 93% aðspurðra. Einungis einn fulltrúi af þeim 

14 sem veittu upplýsingar, svaraði hvorki né og enginn taldi ólíklegt eða mjög 

ólíklegt að áhersla á þennan málaflokk færi vaxandi. Niðurstöðuna úr þessari 

spurningu má sjá á mynd nr. 7. 

Hversu líklegt telur þú að aukin áhersla 
verði lögð á markaðs- og kynningarstarf í 

sveitarfélögum í framtíðinni

Hvorki né
7%

Frekar líklegt
21%

Mjög líklegt
72%

Hvorki né
Frekar líklegt
Mjög líklegt

Mynd nr. 5. Hversu líklegt telur þú að aukin áhersla verði lögð á markaðs- og 
kynningarstarf í sveitarfélögum í framtíðinni? 
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5.3  Hversu mikið sinna sveitarfélögin markaðs- og 

kynningarstarfi? 
Sú spurning var lögð fyrir fulltrúa sveitarfélagana sem svöruðu 

spurningakönnuninni hversu mikið þeir teldu að þeirra sveitarfélag væri að 

sinna markaðs- og kynningarmálum í samanburði við önnur sveitarfélög á 

Íslandi. Niðurstöðurnar má sjá á mynd nr. 6.  

Hversu mikið eða lítið telur þú að 
sveitarfélagið sé að sinna markaðs- og 

kynningarmálum í samanburði við önnur 
sveitarfélög á Íslandi

Hvorki né
14%

Frekar mikið
72%

Mjög mikið
14%

Hvorki né
Frekar mikið
Mjög mikið

Mynd nr. 6. Hversu mikið eða lítið telur þú að sveitarfélagið sé að sinna markaðs- og 
kynningarmálum í samanburði við önnur sveitarfélög á Íslandi. 
 

Í ljós kom að 86% svarenda töldu sitt sveitarfélag vera að sinna markaðs- og 

kynningarstarfi frekar eða mjög mikið í samanburði við önnur sveitarfélög í 

landinu.  

 

5.4  Mat sveitarfélaganna á kostnaði við markaðs- og 

kynningarstarf 
Í spurningakönnuninni voru fulltrúar sveitarfélaganna beðnir um að meta hvort 

kostnaður við markaðs- og kynningarstarf í þeirra sveitarfélagi væri of lítill, of 

mikill eða hæfilegur. 12 fulltrúar af þeim 14 sem náðist samband við svöruðu 

þessari spurningu.  
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Mat á kostnaði við markaðs- og 
kynningarstarf

Of lítill 
43%

Svara ekki 
14%

Hæfilegur 
43%

Mynd nr. 7.  Mat á kostnaði við markaðs- og kynningarstarf í sveitarfélaginu. 
 

Enginn fulltrúanna sem svaraði spurningunni taldi kostnað við markaðs- og 

kynningarstarf of mikinn. Fimm þeirra sem svöruðu létu þess getið að þeir 

hefðu ekki upplýsingar um heildarkostnað við markaðs- og kynningarstarf í 

sveitarfélaginu.  

En hverjir eru stærstu kostnaðarliðir sveitarfélaganna í markaðs- og 

kynningarstarfi? 

Fulltrúar sveitarfélaganna voru spurðir þeirrar spurningar og allir þeir 14 sem 

náðist í svöruðu spurningunni. Rétt er að geta þess að spurningin var opin og 

hvert sveitarfélag gat tiltekið eins marga kostnaðarliði og þurfa þótti.  

Helstu kostnaðarliðir við markaðs- og 
kynningarstarf sveitarfélaga

30%

11%

11%
19%

16%

5%
8%

Beinar auglýsingar

Bæjarhátíðir og
viðburðir
Laun starfsmanna

Aðkeypt þjónusta
markaðsfyrirtækja
Útgáfa
kynningarefnis
Framlög í samstarf
sveitarfélaga
Annað

Mynd nr. 8.  Helstu kostnaðarliðir við markaðs- og kynningarstarf sveitarfélaga. 
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Á mynd 8 sést að flestir nefndu beinar auglýsingar og aðkeypta þjónustu 

markaðsfyrirtækja. 

Það helsta sem fulltrúar sveitarfélaganna tiltóku undir liðnum annað, var 

rekstur heimasíðu og ferðatengd verkefni í sveitarfélaginu. 

 

5.5  Helstu verkefni sveitarfélaganna í markaðs- og 

kynningarstarfi 
5.5.1  Sveitarfélögin eru ólík 

Sveitarfélögin í landinu fara mismunandi leiðir í markaðs- og kynningarstarfi 

og rétt að minnast þess hve þau eru í raun ólík varðandi íbúafjölda, fjárhagslegt 

bolmagn og ytri aðstæður. Í minnstu sveitarfélögunum starfa þriggja manna 

sveitarstjórnir og engir launaðir starfsmenn á heilsársgrunni nema oddvitar sem 

jafnvel gegna framkvæmdastjórastöðu í sveitarfélaginu í hlutastarfi. (Samband 

íslenskra sveitarfélaga e.d.). 

Reykjavíkurborg er stærsta sveitarfélag landsins. Borgin hefur um 7000 

starfsmenn sem starfa á níu málefnasviðum og fulltrúar í borgarstjórn eru 15 

talsins.  (Hulda Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 11. apríl 2006). 

 

5.5.2  Upplýsingar um markaðs- og kynningarstarf í sveitarfélögum 

Við skoðun reyndust 72 sveitarfélög vera með heimasíðu aðgengilega á netinu 

og þar er að finna margt sem sveitarfélögin eru að aðhafast í markaðs- og 

kynningarstarfi. Þar að auki eru starfandi átta landshlutasamtök sveitarfélaga 

sem öll halda úti heimasíðum. (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2006).  

Áður en spurningakönnunin var lögð fyrir fulltrúa 15 fjölmennustu 

sveitarfélaganna voru allar heimasíðurnar 72 kannaðar með tilliti til þess hvað 

sveitarfélögin væru að gera í markaðs- og kynningarstarfi sínu.  Í 

spurningakönnuninni var spurt með hvaða hætti sveitarfélögin væru að sinna 

markaðs- og kynningarmálum. Þannig kom í ljós að ýmislegt var tiltalið á 

heimasíðunum sem fulltrúar sveitarfélaganna nefndu ekki í 

spurningakönnuninni.  

 

5.5.3  Bæjarhátíðir og viðburðir 
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Allir 14 fulltrúarnir sem svöruðu spurningakönnuninni tiltóku bæjarhátíðir og 

viðburði. Einn fulltrúinn nefndi að það væri beinlínis stefna sveitarfélagins að 

byggja traust ímyndartengsl við þá menningar- og listviðburði sem fram færu í 

sveitarfélaginu. 

Bæjarhátíðir eru líkt og sveitarfélögin afar ólíkar og eiga sér mislanga sögu. 

Þannig rekur Sæluvika Skagfirðinga sögu sína allt aftur til sýslufunda árið 

1874. (Sveitarfélagið Skagafjörður, 2004). 

 Fiskidagurinn mikli í Dalvíkurbyggð var hins vegar haldinn í fyrsta skipti árið 

2002 og verður því haldinn í fimmta sinn sumarið 2006. (Fiskidagurinn mikli, 

Dalvíkurbyggð, 2005). 

 
5.5.4  Útgáfa kynningarefnis 

Útgáfa kynningarefnis er fyrirferðarmikill þáttur í markaðs- og kynningarstarfi 

sveitarfélaganna. 10 fulltrúar af 14 nefndu útgáfu kynningarefnis fyrir íbúa 

sem hluta af markaðs- og kynningarstarfinu og 12 af 14 nefndu sérstaklega 

útgáfu almenns kynningarefnis. Að auki tiltók helmingur svarenda að helstu 

verkefni í markaðs- og kynningarstarfi væru sérstök verkefni á sviði 

ferðaþjónustu.   

 

5.5.5  Beinar auglýsingar 

11 fulltrúar sveitarfélaganna af þeim 14 sem svöruðu spurningakönnunni töldu 

beinar auglýsingar vera einn af helstu kostnaðarliðum í markaðs- og 

kynningarstarfi sveitarfélagisins og nefndu auglýsingar meðal þess helsta sem 

sveitarfélagið væri að aðhafast í markaðs- og kynningarstarfi. Meðal þeirra 

auglýsinga sem fulltrúar sveitarfélaganna nefndu undir þessum lið voru 

auglýsingar um laus störf, viðburði og þjónustu. 

 

5.5.6  Fréttaflutningur 

Helmingur þeirra 14 sem svöruðu spurningakönnuninni nefndi að áhersla væri 

lögð á að koma á framfæri fréttum af svæðinu. Þar af nefndu tveir fulltrúar að 

haldnir væru frétta- og blaðamannafundir í því skyni og eitt sveitarfélag sem 

tók þátt í könnuninni heldur úti vöktun á fréttaflutningi.  Við skoðun á 

heimasíðunum kemur í ljós að flest sveitarfélögin birta þar fréttir. Mismunandi 
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er hversu oft nýjar fréttir birtast og hvort þær fjalla eingöngu um starfsemi á 

vettvangi sveitarfélagsins eða fréttir úr sveitarfélaginu almennt. 

 

5.5.7  Rafræn stjórnsýsla 

Rafræn stjórnsýsla var nefnd af tveimur þátttakendum í spurningakönnuninni.  

Sveitarfélögin hafa á undanförnum árum verið að þróa aðferðir til að íbúar og 

aðrir geti haft samskipti og nýtt sér þjónustu sveitarfélaganna með rafrænum 

hætti.  

 

5.5.8  Önnur verkefni og samstarf 

Þeir fulltrúar sveitarfélaganna sem svöruðu þeirri spurningu hvað 

sveitarfélögin væru að aðhafast í markaðs- og kynningarstarfi nefndu til 

viðbótar fyrrnefndum þáttum atriði eins og íbúaþing og hverfafundi, þátttöku í 

sýningum og kynningum á landsvísu og jafnvel þátttöku í ferðatengdum 

kynningum í öðrum löndum. 

Við skoðun á heimasíðum sveitarfélaganna sést að sveitarfélögin sinna 

markaðs- og kynningarstarfi einnig á vettvangi landshlutasamtaka, í samstarfi 

við önnur sveitarfélög, með þátttöku í markaðsskrifstofum og samstarfi við 

fyrirtæki, einstaklinga og félagasamtök. 

Þegar spurt var sérstaklega um samstarf við aðra aðila á vettvangi markaðs- og 

kynningarstarfs kom í ljós að öll sveitarfélögin 14 sem svöruðu könnuninni 

sögðust sinna markaðs- og kynningarstarfi í samstarfi við aðra aðila. 12 

fulltrúar sögðu sitt sveitarfélag sinna málaflokknum í samstarfi við önnur 

sveitarfélög, fjórir greindu frá samstarfi við landshlutasamtök sveitarfélaga, 

fjórir tiltóku samstarf við markaðsfyrirtæki í formi aðkeyptar þjónustu, níu 

nefndu samstarf við félög og fyrirtæki í sveitarfélaginu og átta fulltrúar bentu á 

annað samstarf á vettvangi markaðs- og kynningarmála svo sem við 

markaðsskrifstofur eða einstaklinga á svæðinu. 

 

5.6  Árangur markaðs- og kynningarstarfs í sveitarfélögum  
Fulltrúar sveitarfélaganna voru spurðir hvort þeir teldu að markaðs- og 

kynningarstarf skilaði árangri.  
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Einungis einn af 14 svarendum var í vafa og svaraði veit ekki, aðrir svöruðu 

játandi án undantekninga. Sjá nánar mynd nr. 8. 

 

Telur þú að markaðs- og kynningarstarf skili árangri

Veit ekki
7%

Já
93%

Veit ekki
Já

Mynd nr. 9. Telur þú að markaðs- og kynningastarf skili árangri? 
 
Þegar fulltrúar sveitarfélaganna voru beðnir um að lýsa, í opinni spurningu, í 

hverju þeir teldu að árangur markaðs- og kynningarstarfsins fælist, kom á 

daginn að flestir töldu til betri ímynd sveitarfélagsins og meiri ánægju íbúa. 

Í þessari spurningu gátu fulltrúar sveitarfélaganna nefnt fleiri en einn þátt og í 

raun eins marga og þeir kusu. Niðurstöðurnar koma fram á mynd nr. 9. 

 

Í hverju telur þú að árangur markaðs- og 
kynningarstarfs felist

23%

20%

13%

16%

3%

11%

3%

5%

3%

3% Betri ímynd

Ánægja íbúa

Fjölgun íbúa

Fjölgun ferðamanna

Skapar umræðu

Þátttaka í viðburðum

Betra samfélag

Bættri arðsemi fyrirtækja á
svæðinu
Eftirsókn í íbúðarhúsnæði
og lóðir
Skapar sýnileika

Mynd nr. 10. Í hverju telur þú að árangur markaðs- og kynningarstarfs felist? 
 

Þrátt fyrir að fulltrúar sveitarfélaganna séu flestir sannfærðir um árangur 

markaðs- og kynningarstarfs kom í ljós við næstu spurningu að meirihluti 

þeirra hefur ekki lagt mat á árangur markaðs- og kynningarstarfs með 
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formlegum hætti. Á mynd nr. 10 sést að það hefur einungis verið gert í 43% 

tilfella eða í sex af þeim 14 sveitarfélögum sem svöruðu. 

Hefur verið lagt mat á árangur markaðs- og 
kynningarstarfs í þínu sveitarfélagi

Já
43%

Nei
57%

Já
Nei

Mynd nr. 11. Hefur verið lagt mat á árangur af markaðs- og kynningarstarfi í þínu 
sveitarfélagi? 

 
Fulltrúar þeirra sex sveitarfélaga sem svörðu því í fyrri spurningu að lagt hefði 

verið mat á árangur markaðs- og kynningartsarfsins voru næst spurðir að því 

með hvaða hætti það hefði verið gert.  

Í þessari opnu spurningu gátu svarendur nefnt fleiri en einn kost og reyndar 

talið upp allar þær aðferðir sem sveitarfélagið nýtir til mælinga árangurs 

markaðs- og kynningarstarfsins. Á mynd nr. 11 kemur fram að flestir nefndu 

árangursmat í formi kannana sem unnar eru af þriðja aðila sem aðkeypt 

þjónusta og helmingur þeirra sem svöruðu lætur fara fram vefmælingar á 

aðsókn og umferð um heimasíðu. 

Með hvaða hætti hefur árangur markaðs- og 
kynningarstarfs verið mældur

38%

19%
6%

6%

13%

6%

6%
6%

Kannanir unnar af þriðja
aðila
Vefmælingar heimasíðu

Balanced scorecard

Vörumerkjamælingar

Greining á fjölmiðlaumfjöllun

Kannanir á heimasíðu

Spurningakannanir sendar á
markhópa
Kannanir í ferðabæklingum

Mynd nr. 12. Með hvaða hætti hefur árangurinn verið mældur? 
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6.  Tillögur 
Í ljósi þess sem fram kemur við könnun á heimasíðum og í 

spurningakönnuninni hér að framan hlýtur að vera forgangsverkefni fyrir 

sveitarfélögin að marka sér stefnu í markaðs- og kynningarstarfi. 

Sú stefnumótun þarf að byggja á innri og ytri greiningu á sveitarfélaginu og 

umhverfi þess.  Nauðsynlegt er áður en sjálf stefnumótunin er hafin að 

stjórnendur geri sér grein fyrir hvaða viðbótarupplýsinga er þörf og afli þeirra. 

Ýmsar hagtölur og úttektir sem varða  málaflokka sveitarfélagann eru unnar af 

ríkinu og mikilvægt er að nýta þau gögn, ásamt þeim upplýsingum sem fyrir 

liggja í sveitarfélaginu. 

Við stefnumótunina er nauðsynlegt að setja markmið, ákveða með hvaða hætti 

árangur skuli mældur og hvernig skuli brugðist við ef árangur telst ekki 

ásættanlegur. 

Nauðsynlegur þáttur í stjórnun markaðs- og kynningarstarfs sveitarfélaga er að 

samræma yfirsýn yfir starfið og geina nánar þann kostnað sem rennur til 

málaflokksins. Árangur starfsins þarf að meta í samræmi við þau markmið sem 

sett hafa verið. 

Sú eðlilega krafa að tekjum sveitarfélaga sé varið sem best og að útgjöld til 

málaflokka og verkefna séu gagnsæ hlýtur í framtíðinni að kalla betri yfirsýn 

og frekari greiningu á þeim kostnaði sem til fellur vegna markaðs- og 

kynningarmála. Jafnframt hljóta að vakna þær spurningar hvort fjármununum 

sé skynsamlega og markvisst varið og hvernig ná megi sem bestum árangri 

fyrir það fé sem rennur til markaðs- og kynningarstarfs. 

Sveitarfélögin ættu að nýta betur þá möguleika sem felast í netsamskiptum í 

gegn um heimasíður og rafrænni stjórnsýslu. 

Nokkur sveitarfélög virðast ekki sinna uppfærslum og upplýsingagjöf á 

heimasíðum sem skyldi og einnig eru nokkur sveitarfélög sem ekki hafa 

heimasíður. Það gefur vísbendingu um að fulltrúar sveitarfélaganna líti ekki 

nægilega mikið til heimasíðna sem markaðs- og kynningartækis. 

Hlutverk heimasíðna sveitarfélaga ætti að vera að veita upplýsingar á 

aðgengilegan hátt og vekja athygli á starfsemi og þjónustu í sveitarfélaginu. 

Mikilvægt er að hafa á heimasíðum gildandi samþykktir, reglur og 

stefnumörkun í málaflokkum ásamt fundargerðum og öðrum skjölum sem 
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varða afgreiðslu erinda og ekki eru trúnaðarmál. Þá er fréttaflutningur af 

ýmsum verkefnum og viðburðum ómissandi þáttur svo sem fyrr er getið. 

Heimasíða sem geymir fjölbreytilegar og vandaðar upplýsingar er 

nauðsynlegur þáttur í upplýsingagjöf og þjónustu við íbúa, auk þess að vera 

mikilvægur upplýsingabrunnur fyrir þá sem búa utan sveitarfélagsins. Til að 

heimasíða geti talist gegna hlutverki sínu þarf hún að uppfylla skilyrði svo 

sem:     -    að vera aðgengileg í notkun 

- að búa yfir fullnægjandi magni upplýsinga 

- að vera uppfærð mjög reglulega (minnst vikulega) 

- að þær upplýsingar sem fram koma séu áreiðanlegar 

- að þeim erindum sem kunna berast í gegn um heimasíðu séu skráð 

og örugglega svarað 

- að yfirbragð hennar sé í samræmi við annað kynningarefni 

sveitarfélagsins. 

Í öllum landshlutum eiga sveitarfélög aðild að landshlutasamtökum, 

ferðamálasamtökum, markaðsskrifstofum, atvinnuþróunarverkefnum eða 

upplýsingamiðstöðvum sem halda úti upplýsingasíðum á netinu.    Sem dæmi 

um vefi af þessum toga má nefna visitreykjavik.is sem sveitarfélög á 

höfuðborgarsvæðinu halda úti í sameiningu, east.is á Austurlandi, vesturland.is 

á Vesturlandi, northwest.is á Norðurlandi vestra, nordurland.is á Norðurlandi 

og vestfirdir.is á Vestfjörðum.  Það vekur sérstaka athygli að sveitarfélögin 

skuli ekki í meira mæli en er, vista inni á heimasíðum sínum tengingar inn á 

sameiginlega upplýsingavefi sem þau eru þátttakendur í að starfrækja og bera 

kostnað af. Eðlilegt hlýtur að teljast að sveitarfélögin hugi að betri tengingum 

og samstarfi við sameiginlega upplýsingavefi. 

Í rafrænni stjórnsýslu felst hagræði fyrir þá íbúa sem aðgang hafa að tölvu og 

netsamskiptum. Þeir geta leitað eftir þjónustu á þeim tíma sem þeim hentar og 

eru ekki bundnir af opnunartíma á skrifstofum eða því að mæta á skrifstofu 

sveitarfélagsins og hitta embættismenn. Hagræðið er þó ekki eingöngu íbúanna 

því fram hafa komið ábendingar um að rafræn stjórnsýsla sé einnig hagkvæm 

fyrir sveitarfélögin. Ávinningurinn felst meðal annars í minni umsýslu af hálfu 

starfsmanna, sem sparar launakostnað, sparnaði í starfsaðstöðu og minni 

pappírs- og  póstkostnaði. (Ólína Þóra Friðriksdóttir, 2004). 



Markaðs- og kynningarstarf í sveitarfélögum á Íslandi KMA 

34

Vert er þó að hafa í huga að ekki hafa allir notendur þjónustunnar aðgang að 

tölvu og netsamskiptum, auk þess sem einhver hluti notendanna kann að kjósa 

persónulegri samskipti en rafræn stjórnsýsla býður. 

Helstu tillögur sem hér koma fram eru: 

• Að ráðist verði í stefnumótun í markaðs- og kynningarstarfi. 

• Að yfirsýn yfir málaflokkinn verði samræmd. 

• Að skýrt verði með hvaða hætti árangur verði metinn og það gert með 

skipulegum hætti. 

• Að gerð verði nánari greining á þeim kostnaði sem rennur til 

málaflokksins. 

• Að heimasíður sveitarfélaganna verði betur nýttar í markaðs- og 

kynningarstarfi. 

• Að aukin áhersla verði lögð á rafræna stjórnsýslu. 
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7.  Umræða  
Sveitarfélög á Íslandi eru í samkeppni um fólk, fyrirtæki, athygli og fjármuni, 

bæði sín á milli og jafnvel við önnur lönd eða svæði. Með tilkomu 

Þjónustutilskipunar Evrópusambandsins er mögulegt að sú samkeppni aukist, 

þó erfitt sé að fullyrða um áhrif hennar hérlendis á næstunni.  

Markaðs- og kynningarstarf er sveitarfélögunum nauðsynlegt og þarf að 

byggja á stefnumótun.  

Stefna er grunnur að ákvarðanatöku stjórnenda í daglegu starfi og skapar 

sameiginlega sýn.  Stefna í einstökum málaflokkum þarf að vera í samræmi við 

heildarstefnu sveitarfélasgins. Stjórnendur og starfsmenn geta metið hvort 

einstaka aðferðir eða aðgerðir samrýmist stefnunni og þeim leiðum sem 

ákveðið hefur verið að fara til að ná þeim markmiðum sem sett hafa verið. 

Nýting á tíma starfsfólks og fjármunum sem fara til markaðs- og 

kynningarstarfs ætti að verða betri þar sem síður er ráðist í verkefni sem styðja 

ekki framkvæmd stefnunnar. 

Hluti af stefnumótun sveitarfélaga ætti að vera að skilgreina til hvaða 

markhópa sveitarfélagið vill höfða með markaðs- og kynningarstarfi sínu. 

Þá er einnig mikilvægt að sveitarfélög hafi skýra stefnu og áætlun um hvernig 

unnt er að bregðast við neikvæðri umfjöllun og áföllum. 

Viðburðir í sveitarfélögunum byggja margir hverjir á sérstöðu viðkomandi 

sveitarfélags sem er jákvætt. Í markaðsstarfi og ferðaþjónustu er mikilvægt að 

skapa þeirri vöru og þjónustu sem boðin er fram sérstöðu og skýra ímynd 

þannig að þátttakendum gefist kostur á að njóta einhvers sem ekki er í boði 

annars staðar. Mögulegt væri að sveitarfélögin myndu nýta viðburði enn frekar 

til að stykja ímynd sína og ná tengslum við valda markhópa. 

Almennur fréttaflutningur úr sveitarfélögum á ríkan þátt í ímyndarsköpun.  

Fréttatilkynningar og fréttaflutningur á heimasíðu er kærkominn fyrir blaða- og 

fréttamenn í efnisleit. Með því að leggja rækt við fréttaskrif á heimasíðu og 

fréttatilkynningar þegar tilefni gefast geta sveitarfélög haft áhrif á 

fréttaflutning úr sveitarfélaginu í fjölmiðlum og fengið kostnaðarlitla kynningu 

á starfsemi, þjónustu og viðburðum. 
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Í þeim sveitarfélögum þar sem skortir stefnu í markaðs- og kynningarstarfi og 

árangur er ekki metinn með skipulegum hætti má ætla að ákvarðanataka verði 

handahófskennd og starfið ómarkvissara en ella. 

Kannski eiga þau orð sem höfð eru eftir Henry Ford, stofnanda Ford 

bifreiðaverksmiðjanna, við um markaðs- og kynningarstarf sveitarfélaga en 

hann á að hafa sagt: ,, Ég veit að helmingi þess fjár sem ég set í auglýsingar er 

kastað á glæ, ég veit bara ekki hvor helmingurinn það er" (Bogi Þór 

Siguroddsson, 1993). 



Markaðs- og kynningarstarf í sveitarfélögum á Íslandi KMA 

37

8.  Niðurstöður 
Í upphafi var sett fram rannsóknarspurning um hvað sveitarfélög á Íslandi væru 

að aðhafast í markaðs- og kynningarstarfi. Í framhaldi af þeirri spurningu var 

einnig leitað svara við því hver stefna sveitarfélaganna væri í markaðs- og 

kynningarstarfi, hvernig staðið hefði verið að þeirri stefnumótun, hver árangur 

af markaðs- og kynningarstarfinu væri og hvernig hann væri mældur. 

Gerð var könnun á heimasíðum sveitarfélaganna og einnig var lögð fyrir 

spurningakönnun í síma þar sem þeir fulltrúar sem annast markaðs- og 

kynningarmál í 15 fjölmennustu sveitarfélögunum urðu fyrir svörum. 

Öll sveitarfélög stunda markaðs- og kynningarstarf í einhverri mynd. Af þeim 

79 sveitarfélögum sem verða til við sveitarstjórnarkosningar 27. maí 2006 

halda 72 þeirra úti vefsíðu.  Helstu verkefni sveitarfélaganna í markaðs- og 

kynningarstarfi, auk reksturs heimasíðnanna, eru að mati fulltrúa 

sveitarfélaganna:  Bæjarhátíðir og viðburðir, útgáfa kynningarefnis, beinar 

auglýsingar, fréttaflutningur, rafræn stjórnsýsla og ýmis samstarfsverkefni með 

markaðsskrifstofum, ferðaþjónustuaðilum og öðrum sveitarfélögum. 

Við könnun á heimasíðum sveitarfélaga kom fram að nytsemi þeirra er 

takmörkuð fyrir þá sem vilja afla sér upplýsinga um gistingu, afþreyingu, 

almenningssamgöngur, íbúðarhúsnæði, atvinnu og atvinnuráðgjöf. Upplýsingar 

um þessa þætti eru ekki nægilega aðgengilegar á heimasíðum sveitarfélaganna. 

Auk nauðsynlegra úrbóta á heimasíðum með tilliti til upplýsingagildis og 

aðgengis, skortir að sveitarfélögin hafi tengingar við þá upplýsingavefi sem 

þau taka þátt í að starfrækja í gegn um landshlutasamtök og 

markaðsskrifstofur.  

Ekkert sveitarfélag birtir stefnu í markaðs- og kynningarmálum á heimasíðu 

sinni og einungis þrjú af þeim 14 sveitarfélögum sem þátt tóku í 

spurningakönnuninni sem gerð var vegna þessarar skýrslu hafa skráða stefnu í 

málaflokknum. 

Flest sveitarfélög virðast því ekki hafa markað sér heildstæða stefnu í markaðs- 

og kynningarstarfi.  Þau þrjú sveitarfélög sem höfðu skráða stefnu í 

málaflokknum samkvæmt niðurstöðum spurningakönnunarinnar hafa staðið 

með mismunandi hætti að gerð stefnunnar. Þannig hafði eitt sveitarfélag stefnu 

sem unnin var eingöngu af þeim starfsmanni sem annast umsjón markaðs- og 
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kynningarstarfsins, annað sveitarfélag hafði unnið stefnumótun í kjölfar 

hverfafunda og íbúaþinga og þriðja sveitarfélagið hafði stefnu sem unnin var af 

starfsmönnum og kjörnum fulltrúum. 

Við gagnakönnun kom í ljós að erfitt getur verið að greina kostnað sem fellur 

til við markaðs- og kynningarstarf í sveitarfélögum. Málaflokkurinn er ekki 

færður undir sérstakan bókhaldslykil í reikningsskilum sveitarfélaganna líkt og 

aðrir málaflokkar svo sem fræðslumál eða umhverfismál. Kostnaður við 

markaðs- og kynningarstarfið kemur því fram undir ýmsum málaflokkum og er 

ekki haldið til haga á einum stað sem torveldar greiningu og mat á þeim 

kostnaði. 

Þeir fulltrúar sveitarfélaganna sem svöruðu spurningakönnuninni töldu að 

árangur markaðs- og kynningarstarfs fælist fyrst og fremst í bættri ímynd, 

ánægju íbúa, fjölgun ferðamanna og íbúa, meiri þátttöku í viðburðum og meiri 

arðsemi fyrirtækja á svæðinu. 

Fram kom að árangur markaðs- og kynningarstarfs er almennt ekki metinn 

með skipulegum hætti í sveitarfélögum. Af þeim sveitarfélögum sem þátt tóku 

í spurningakönnuninni hefur minnihluti þeirra framkvæmt skipulegt 

árangursmat. Helstu aðferðir sem sveitarfélögin nýta til að leggja mat á árangur 

markaðs- og kynningarstarfsins eru viðhorfs- og þjónustukannanir unnar af 

utanakomandi markaðsfyrirtækjum, vefmælingar á heimasíðum og greining á 

fjölmiðlaumfjöllun.  Í þeim tilfellum þar sem fram fara mælingar og 

árangursmat er það oftast unnið af þriðja aðila en án þess að það sé unnið út frá 

stefnu í málaflokknum eða fyrirfram skilgreindum markmiðum. 

Í ljósi framangreindra athugana og umfjöllunar er lagt til að sveitarfélög hugi 

að eftirfarandi þáttum: 

• Að vinna að stefnumótun í markaðs- og kynningarstarfi. 

• Að skapa gleggri yfirsýn yfir málaflokkinn bæði varðandi kostnað og 

aðgerðir. 

• Að skýra með hvaða hætti árangur markaðs- og kynningarstarfs verði 

metinn og standa fyrir markvissu árangursmati. 

• Að vinna að úrbótum á heimasíðum til að þær verði betur nýttar í 

markaðs- og kynningarstarfi og sem upplýsingaveita. 
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Fulltrúar sveitarfélaganna töldu nær undantekningarlaust í 

spurningakönnuninni að markaðs- og kynningarstarf væri sveitarfélögunum 

nauðsynlegt og líklegt væri að áhersla á það færi vaxandi. Því verður að telja 

sennilegt að sveitarfélög muni í framtíðinni huga nánar að stefnumótun og mati 

á árangri í markaðs- og kynningarmálum. 
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10.  Viðaukar 
10.1  Spurningalisti  
Sveitarfélag: 

Tengiliður:  

1. Hefur sveitarfélagið markað sér stefnu í markaðs- og kynningarmálum? 
 
Já _____  Nei _____ 
 

2. Er stefnan til í skráðu formi? 
 
Já _____ Nei _____  
 

3. Hver / hverjir unnu að gerð stefnunnar ? 
 

4. Hversu mikið eða lítið telur þú að sveitarfélagið sé að sinna markaðs- og 
kynningarmálum í samanburði við önnur sveitarfélög á Íslandi? 
 
Mjög lítið_____  
Frekar lítið ____  
Hvorki né _____  
Frekar mikið _____  
Mjög mikið_____ 
 

5. Hverjir sinna markaðs- og kynningarstarfi innan sveitarfélagsins ? 
 

6. Með hvaða hætti er sveitarfélagið að sinna markaðs- og kynningarmálum? 
 

7. Vinnur sveitarfélagið að markaðs- og kynningarmálum í samstarfi við aðra 
aðila? 
 
Já _____  Nei _____ 
 
Ef já, þá hverja? 
 

8. Hverjir eru stærstu kostnaðarliðirnir í markaðs- og kynningarstarfi í 
sveitarfélaginu? 
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9. Telur þú að kostnaður við markaðs- og kynningarstarf í sveitarfélaginu sé: 
 
Of lítill _____     Hæfilegur _____     Of mikill _____ 
 

10. Telur þú að markaðs- og kynningarstarf skili árangri? 
 
Já _____      Veit ekki _____      Nei _____ 
 

11. Í hverju telur þú að árangur markaðs- og kynningarstarfs felist? 
 

12. Hefur verið lagt mat á árangur af markaðs- og kynningarstarfi í þínu 
sveitarfélagi? 
 
Já _____  Nei _____ 
 

13. Með hvaða hætti hefur árangurinn verið mældur? 
 

14. Hversu nauðsynlegt  telur þú markaðs- og kynningarstarf vera fyrir framtíð 
sveitarfélagsins? 
 
Mjög ónauðsynlegt_____  
Frekar ónauðsynlegt_____  
Hvorki né_____  
Frekar nauðsynlegt_____  
Mjög nauðsynlegt _____ 
 

15. Hversu líklegt telur þú að aukin áhersla verði lögð á markaðs- og 
kynningarstarf í sveitarfélögum í framtíðinni? 
 
Mjög ólíklegt _____  
Frekar ólíklegt_____  
Hvorki né_____  
Frekar líklegt_____  
Mjög líklegt _____ 
 

16. Hver telur þú að verði næstu verkefni í markaðs- og kynningarstarfi í þínu 
sveitarfélagi? 
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10.2 Íbúafjöldi í sveitarfélögum á Íslandi 1. desember 2005 
 

Númer Nafn sveitarfélags Fjöldi íbúa 
1 Reykjavík 114.800
2 Kópavogur 26.468
3 Seltjarnarnes 4.461
4 Garðabær 9.423
5 Hafnarfjörður 22.451
6 Sveitarfélagið Álftanes 2.183
7 Mosfellsbær 7.157
8 Kjósarhreppur 162
9 Reykjanesbær 11.346

10 Grindavík 2.624
11 Sandgerði 1.535
12 Sveitarfélagið Garður 1.376
13 Vatnsleysustrandarhreppur 1.018
14 Akranes 5.782
15 Hvalfjarðarstrandarhreppur 147
16 Skilmannahreppur 214
17 Innri-Akraneshreppur 113
18 Leirár- og Melahreppur 129
19 Skorradalshreppur 64
20 Borgarfjarðarsveit 732
21 Hvítársíðuhreppur 83
22 Borgarbyggð 2.708
23 Kolbeinsstaðahreppur 102
24 Grundarfjarðarbær 974
25 Helgafellssveit 55
26 Stykkishólmur 1.165
27 Eyja- og Miklaholtshreppur 137
28 Snæfellsbær 1.743
29 Saurbæjarhreppur 77
30 Dalabyggð 638
31 Bolungarvík 918
32 Ísafjarðarbær 4.109
33 Reykhólahreppur 255
34 Tálknafjarðarhreppur 297
35 Vesturbyggð 965
36 Súðavíkurhreppur 235
37 Árneshreppur 50
38 Kaldrananeshreppur 112
39 Bæjarhreppur 105
40 Broddaneshreppur 53
41 Hólmavíkurhreppur 447
42 Siglufjörður 1.352
43 Sveitarfélagið Skagafjörður 4.110
44 Húnaþing vestra 1.173
45 Áshreppur 66
46 Sveinsstaðahreppur 92
47 Torfalækjarhreppur 92
48 Blönduóssbær 903
49 Svínavatnshreppur 106
50 Bólstaðarhlíðarhreppur 115
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51 Höfðahreppur 545
52 Skagabyggð 99
53 Akrahreppur 225
54 Akureyri 16.736
55 Húsavíkurbær 2.373
56 Ólafsfjarðarbær 946
57 Dalvíkurbyggð 1.927
58 Grímseyjarhreppur 102
59 Arnarneshreppur 174
60 Eyjafjarðarsveit 978
61 Hörgárbyggð 399
62 Svalbarðsstrandarhreppur 382
63 Grýtubakkahreppur 366
64 Skútustaðahreppur 428
65 Aðaldælahreppur 256
66 Tjörneshreppur 63
67 Þingeyjarsveit 686
68 Kelduneshreppur 100
69 Öxarfjarðarhreppur 330
70 Raufarhafnarhreppur 228
71 Svalbarðshreppur 109
72 Þórshafnarhreppur 417
73 Seyðisfjörður 731
74 Fjarðabyggð 3.895
75 Skeggjastaðahreppur 125
76 Vopnafjarðarhreppur 725
77 Fljótsdalshreppur 355
78 Borgarfjarðarhreppur 146
79 Mjóafjarðarhreppur 42
80 Fáskrúðsfjarðarhreppur 48
81 Breiðdalshreppur 232
82 Djúpavogshreppur 458
83 Austurbyggð 859
84 Fljótsdalshérað 3.905
85 Sveitarfélagið Hornafjörður 2.189
86 Vestmannaeyjar 4.175
87 Sveitarfélagið Árborg 6.961
88 Mýrdalshreppur 503
89 Skaftárhreppur 490
90 Ásahreppur 164
91 Rangárþing eystra 1.672
92 Rangárþing ytra 1.459
93 Gaulverjabæjarhreppur 141
94 Hraungerðishreppur 200
95 Villingaholtshreppur 185
96 Hrunamannahreppur 767
97 Hveragerði 2.089
98 Sveitarfélagið Ölfus 1.799
99 Grímsnes- og Grafningshreppur 356

100 Skeiða- og Gnúpverjahreppur 521
101 Bláskógabyggð 921

Alls 299.404
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Raðað eftir íbúafjölda í sveitarfélögum 1. desember 2005 
 

Nafn sveitarfélags Fjöldi íbúa 
Reykjavík 114.800
Kópavogur 26.468
Hafnarfjörður 22.451
Akureyri 16.736
Reykjanesbær 11.346
Garðabær 9.423
Mosfellsbær 7.157
Sveitarfélagið Árborg 6.961
Akranes 5.782
Seltjarnarnes 4.461
Vestmannaeyjar 4.175
Sveitarfélagið Skagafjörður 4.110
Ísafjarðarbær 4.109
Fljótsdalshérað 3.905
Fjarðabyggð 3.895
Borgarbyggð 2.708
Grindavík 2.624
Húsavíkurbær 2.373
Sveitarfélagið Hornafjörður 2.189
Sveitarfélagið Álftanes 2.183
Hveragerði 2.089
Dalvíkurbyggð 1.927
Sveitarfélagið Ölfus 1.799
Snæfellsbær 1.743
Rangárþing eystra 1.672
Sandgerði 1.535
Rangárþing ytra 1.459
Sveitarfélagið Garður 1.376
Siglufjörður 1.352
Húnaþing vestra 1.173
Stykkishólmur 1.165
Vatnsleysustrandarhreppur 1.018
Eyjafjarðarsveit 978
Grundarfjarðarbær 974
Vesturbyggð 965
Ólafsfjarðarbær 946
Bláskógabyggð 921
Bolungarvík 918
Blönduóssbær 903
Austurbyggð 859
Hrunamannahreppur 767
Borgarfjarðarsveit 732
Seyðisfjörður 731
Vopnafjarðarhreppur 725
Þingeyjarsveit 686
Dalabyggð 638
Höfðahreppur 545
Skeiða- og Gnúpverjahreppur 521
Mýrdalshreppur 503
Skaftárhreppur 490
Djúpavogshreppur 458
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Hólmavíkurhreppur 447
Skútustaðahreppur 428
Þórshafnarhreppur 417
Hörgárbyggð 399
Svalbarðsstrandarhreppur 382
Grýtubakkahreppur 366
Grímsnes- og Grafningshreppur 356
Fljótsdalshreppur 355
Öxarfjarðarhreppur 330
Tálknafjarðarhreppur 297
Aðaldælahreppur 256
Reykhólahreppur 255
Súðavíkurhreppur 235
Breiðdalshreppur 232
Raufarhafnarhreppur 228
Akrahreppur 225
Skilmannahreppur 214
Hraungerðishreppur 200
Villingaholtshreppur 185
Arnarneshreppur 174
Ásahreppur 164
Kjósarhreppur 162
Hvalfjarðarstrandarhreppur 147
Borgarfjarðarhreppur 146
Gaulverjabæjarhreppur 141
Eyja- og Miklaholtshreppur 137
Leirár- og Melahreppur 129
Skeggjastaðahreppur 125
Bólstaðarhlíðarhreppur 115
Innri-Akraneshreppur 113
Kaldrananeshreppur 112
Svalbarðshreppur 109
Svínavatnshreppur 106
Bæjarhreppur 105
Kolbeinsstaðahreppur 102
Grímseyjarhreppur 102
Kelduneshreppur 100
Skagabyggð 99
Sveinsstaðahreppur 92
Torfalækjarhreppur 92
Hvítársíðuhreppur 83
Saurbæjarhreppur 77
Áshreppur 66
Skorradalshreppur 64
Tjörneshreppur 63
Helgafellssveit 55
Broddaneshreppur 53
Árneshreppur 50
Fáskrúðsfjarðarhreppur 48
Mjóafjarðarhreppur 42
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Íbúafjöldi í sveitarfélögum á Íslandi miðað við íbúafjölda 1. desember 2005 að 
teknu tilliti til sameininga í sveitarfélögum sem taka gildi fyrir eða við 

sveitastjórnakosningar 27. maí 2006 
 

Við 
sveitastjórnakosningar 

2006 Íbúar Sveitarfélög eftir stærðarflokkum og % íbúa á landsvísu 

Reykjavík 114.800
5000 
ofl. Reykjavík 114.800

Kópavogur 26.468 Kópavogur 26.468
Seltjarnarnes 4.461 Garðabær 9.423
Garðabær 9.423 Hafnarfjörður 22.451
Hafnarfjörður 22.451 Mosfellsbær 7.157
Sveitarfélagið 
Álftanes 2.183 Reykjanesbær 11.346
Mosfellsbær 7.157 Akranes 5.782

Kjósarhreppur 162 Akureyri 16.736
Fjöldi 
Sv.fél Íbúafjöldi % íbúa 

Reykjanesbær 11.346
Sveitarfélagið 
Árborg 6.961 9 221.124 73,85

Grindavík 2.624

2500
-
4999 Seltjarnarnes 4.461

Sandgerði 1.535 Grindavík 2.624
Sveitarfélagið 
Garður 1.376 Nýtt sv.fél 3.625
Vatnsleysu-
strandarhr. 1.018 Ísafjarðarbær 4.109

Akranes 5.782
Sveitarfélagið 
Skagafjörður 4.110

Nýtt sv.fél. 603 Nýtt sv.fél 3.031
Skorradalshr. 64 Nýtt sv.fél 4.844

Nýtt sv.fél 3.625 Fljótsdalshérað 3.905
Fjöldi 
Sv.fél Íbúafjöldi % íbúa 

Grundarfjarðar
bær 974

Vestmannaeyja-
bær 4.175 9 34.884 11,65

Helgafellssveit 55

1000
-
2499 

Sveitarfélagið 
Álftanes 2.183

Stykkishólmur 1.165 Sandgerði 1.535
Eyja- og 
Miklaholtshr. 137

Sveitarfélagið 
Garður 1.376

Snæfellsbær 1.743
Vatnsleysu-
strandarhr. 1.018

Nýtt sv.fél 715 Stykkishólmur 1.165
Bolungarvík 918 Snæfellsbær 1.743
Ísafjarðarbær 4.109 Húnaþing vestra 1.173
Reykhólahr. 255 Dalvíkurbyggð 1.927

Tálknafjarðarhr. 297
Sveitarfélagið 
Hornafjörður 2.189

Vesturbyggð 965
Rangárþing 
eystra 1.672

Súðavíkurhr. 235 Rangárþing ytra 1.459
Árneshreppur 50 Hveragerði 2.089

Kaldrananeshr. 112
Sveitarfélagið 
Ölfus 1.799

Fjöldi 
Sv.fél Íbúafjöldi % íbúa 

Bæjarhreppur 105 Nýtt sv.fél 2.298 14 23.626 7,89
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Nýtt sv.fél 500
500-
999 Nýtt svfél. 603

Nýtt sv.fél 2.298
Grundarfjarðar-
bær 974

Sveitarfélagið 
Skagafjörður 4.110 Nýtt sv.fél 715
Húnaþing 
vestra 1.173 Bolungarvík 918
Húnavatnshr. 471 Vesturbyggð 965
Blönduóssbær 903 Nýtt sv.fél 500
Höfðahreppur 545 Blönduóssbær 903
Skagabyggð 99 Höfðahreppur 545
Akrahreppur 225 Eyjafjarðarsveit 978
Akureyri 16.736 Þingeyjarsveit 686
Nýtt sv.fél 3.031 Nýtt sv.fél 542
Dalvíkurbyggð 1.927 Seyðisfjörður 731
Grímseyjarhr. 102 Vopnafjarðarhr. 725
Arnarneshr. 174 Mýrdalshreppur 503
Eyjafjarðarsveit 978 Nýtt sv.fél 526
Hörgárbyggð 399 Hrunamannahr. 767

Svalbarðsstr. 
hreppur 382

Skeiða- og 
Gnúpverjahr. 521

Fjöldi 
Sv. 
fél Íbúafjöldi % íbúa 

Grýtubakkahr. 366 Bláskógabyggð 921 18 13.023 4,35

Skútustaðahr. 428

499 
eða 
færri Kjósarhreppur 162

Aðaldælahr. 256 Skorradalshr. 64
Tjörneshreppur 63 Helgafellssveit 55

Þingeyjarsveit 686
Eyja- og 
Miklaholtshr. 137

Svalbarðshr. 109 Reykhólahreppur 255
Nýtt sv.fél 542 Tálknafjarðarhr. 297
Seyðisfjörður 731 Súðavíkurhr. 235
Nýtt sv.fél 4.844 Árneshreppur 50
Vopnafjarðarhr. 725 Kaldrananeshr. 112
Fljótsdalshr. 355 Bæjarhreppur 105
Borgarfjarðarhr. 146 Húnavatnshr. 471
Breiðdalshr. 232 Skagabyggð 99
Djúpavogshr. 458 Akrahreppur 225
Fljótsdalshérað 3.905 Grímseyjarhr. 102
Sveitarfélagið 
Hornafjörður 2.189 Arnarneshreppur 174
Vestmanna- 
eyjabær 4.175 Hörgárbyggð 399
Sveitarfélagið 
Árborg 6.961

Svalbarðs-
strandarhr. 382

Mýrdalshreppur 503 Grýtubakkahr. 366
Skaftárhreppur 490 Skútustaðahr. 428
Ásahreppur 164 Aðaldælahreppur 256
Rangárþing 
eystra 1.672 Tjörneshreppur 63
Rangárþing 
ytra 1.459 Svalbarðshreppur 109
Nýtt sv.fél 526 Fljótsdalshreppur 355
Hrunamannahr. 767 Borgarfjarðarhr. 146
Hveragerði 2.089 Breiðdalshreppur 232
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Sveitarfélagið 
Ölfus 1.799 Djúpavogshr. 458
Grímsnes- og 
Grafningshr. 356 Skaftárhreppur 490
Skeiða- og 
Gnúpverjahr. 521 Ásahreppur 164

Fjöldi 
Sv.fél Íbúafjöldi % íbúa 

Bláskógabyggð 921
Grímsnes- og 
Grafningshr. 356 29 6.747 2,25
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10.3  Yfirlit yfir valda þjónustuþætti á heimasíðum 

sveitarfélaga í mars - apríl 2006  

N
r

Sveitarfélag Vefslóð 

A
fþ
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ng
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is
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ým

i
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1 Reykjavíkurborg  www.reykjavik.is x x x x

2 Kópavogsbær   www.kopavogur.is x x x x

3 Seltjarnarnes  www.seltjarnarnes.is

4 Garðabær  www.gardabaer.is

5 Hafnarfjarðarkaupst.  www.hafnarfjordur.is x x

6 Sveitarfél. Álftanes  www.alftanes.is x

7 Mosfellsbær  www.mosfellsbaer.is x

8 Kjósarhreppur www.kjos.is x x

9 Reykjanesbær  www.rnb.is x x

10 Grindavíkurbær  www.grindavik.is x

11 Sandgerðisbær  www.sandgerdi.is x x x

12 Sveitarfélagið Garður www.sv-gardur.is x x x x

13 Vatnsleysustr.hr.  www.vogar.is x x x

14 Akraneskaupstaður   www.akranes.is x x x x x

15 Skilmannahreppur www.skilmannahreppur.i
s

x

16 Borgarfjarðarsveit   www.borgarfjordur.is x x x x x

17 Borgarbyggð   www.borgarbyggd.is x x x x

18 Grundarfjarðarbær www.grundarfjordur.is x x x x

19 Stykkishólmsbær   www.stykkisholmur.is x x x x

20 Snæfellsbær   www.snb.is x x

21 Dalabyggð   www.dalabyggd.is x x x

22 Bolungarvíkurkaust. www.bolungarvik.is x x x x x

23 Ísafjarðarbær   www.isafjordur.is x x x x
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Sveitarfélag Vefslóð 
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24 Reykhólahreppur www.reykholar.is

25 Tálknafjarðarhreppur  www.talknafjordur.is x x x

26 Vesturbyggð www.vesturbyggd.is x x

27 Súðavíkurhreppur   www.sudavik.is x x x

28 Hólmavíkurhreppur   www.holmavik.is x x

29 Siglufjarðarkaupst. www.siglo.is x x x

30 Sveitarfél.Skagafj. www.skagafjordur.is x x x

31 Blönduósbær www.blonduos.is x x

32 Húnaþing vestra www.hunathing.is x x

33 Höfðahreppur www.skagastrond.is x x

34 Húnavatnshreppur www.hunavatnshreppur.i
s

x x x

35 Akureyrarkaupstaður   www.akureyri.is x x x x x

36 Húsavíkurkaupstaður  www.husavik.is x x x x x

37 Ólafsfjarðarbær www.olafsfjordur.is x x

38 Dalvíkurbyggð   www.dalvik.is x x x x x

39 Grímseyjarhreppur www.grimsey.is x x

40 Eyjafjarðarsveit www.eyjafjardarsveit.is x x

41 Hörgárbyggð www.horgarbyggd.is x

42 Grýtubakkahreppur www.grenivik.is x x

43 Skútustaðahreppur www.myv.is x x x

44 Aðaldælahreppur www.adaldaelahreppur.is

45 Þingeyjarsveit www.thingeyjarsveit.is x x x x

46 Kelduneshreppur www.kelduhverfi.is x x

47 Öxarfjarðarhreppur   www.oxarfjordur.is x x x

48 Raufarhafnarhreppur   www.raufarhofn.is x x

49 Þórshafnarhreppur   www.thorshofn.is x x x
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50 Seyðisfjarðarkaupst.  www.sfk.is x x x x

51 Fjarðabyggð   www.fjardabyggd.is x x x x

52 Skeggjastaðahreppur www.bakkafjordur.is x x x

53 Vopnafjarðarhreppur   www.vopnafjardarhreppu
r.is

x x x x x

54 Breiðdalshreppur www.breiddalshreppur.is x x x

55 Djúpavogshreppur   www.djupivogur.is x x x

56 Austurbyggð www.austurbyggd.is x x x x x x

57 Fljótsdalshérað www.fljotsdalsherad.is x x x x x

58 Sveitarfél.Hornafj.  www.hornafjordur.is x x x x x x

59 Vestmannaeyjabær   www.vestmannaeyjar.is x x x

60 Sveitarfélagið Árborg  www.arborg.is x x x x x x

61 Mýrdalshreppur   www.vik.is x x x x x

62 Skaftárhreppur www.klaustur.is x x

63 Ásahreppur www.asahreppur.is x x x x x

64 Rangárþing eystra  www.hvolsvollur.is x x x x x

65 Rangárþing ytra   www.rangarthingytra.is x x x x x

66 Hraungerðishreppur www.thingborg.is

67 Hrunamannahreppur www.fludir.is x x x x x

68 Bláskógabyggð   www.blaskogabyggd.is x x x x x

69 Hveragerðisbær   www.hveragerdi.is x x x

70 Sveitarfélagið Ölfus   www.olfus.is x x x

71 Grímsnes- og 
Grafningshr.  www.gogg.is

72 Skeiða- og 
Gnúpverjahr.  www.skeidgnup.is x x

Alls 62 61 13 21 29 32


