
Abstract 

 

The purpose of this thesis is to research the outward image of Reykjanesbær, i.e. 

the city‘s image to people outside Reykjanesbær, and whether their attitude differs 

depending on whether they live in the capital area or elsewhere in Iceland. An in-

depth look is taken at how important image and marketing efforts are for cities in 

general. 

A quantitative research method was utilised. The author devised a questionnaire 

containing both open and standardised questions. When devising the 

questionnaire, he consulted a report on West Iceland‘s image, made by Bifröst 

University Research Center in collaboration with the West Iceland Regional 

Office. 

The main findings were that Reykjanesbær‘s outward image reflects poorly on it. 

Negative attitude was predominant, although the city‘s image is relatively diverse. 

Participants‘ residence did not seem to affect their attitude towards the city, and 

the results indicate that it didn‘t matter whether the participants had visited 

Reykjanesbær or not. 

Many positive aspects did appear in the results, which Reykjanesbær can utilise in 

the city‘s future image and marketing efforts. It is the author‘s opinion that a 

research such as this can contribute to an effort to improve the city‘s status, as it is 

of paramount importance to listen to outsiders‘ attitudes to realise the city‘s true 

outward image. 
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Útdráttur 

Tilgangur ritgerðar þessarar er að kanna ytri ímynd Reykjanesbæjar eða ímynd 

sveitarfélagsins í hugum íbúa utan Reykjanesbæjar og hvort viðhorf fólks sé ólíkt 

eftir því hvort það búi á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni. Farið er í 

gegnum það hversu mikilvægt ímyndar- og markaðsstarf er fyrir sveitarfélög 

almennt. 

Í þessari ritgerð leitar höfundur eftir því að svara rannsóknarspurningunni  

,,Hver er hin ytri ímynd Reykjanesbæjar?“ Einnig leitaði höfundur svara við 

eftirfarandi spurningum: 

 Hvert er viðhorf fólks gagnvart Reykjanesbæ? 

 Er viðhorf ólíkt milli höfuðborgarbúa og þeirra sem búa á landsbyggðinni? 

 Er Reykjanesbær á réttri leið í ímyndarvinnu sinni? 

 Í rannsókninni var notast við megindlega rannsókn. Höfundur vann með 

spurningalista sem innihélt bæði opnar og staðlaðar spurningar. Við vinnu á 

spurningalistanum var stuðst við skýrslu sem gerð var á vegum 

Rannsóknarmiðstöðvar Háskólans á Bifröst í samstarfi við Samtök Sveitarfélaga á 

Vesturlandi, um ímynd Vesturlands.  

Helstu niðurstöður voru þær að ímynd fólks búsett utan Reykjanesbæjar er ekki 

góð gagnvart Reykjanesbæ. Neikvæðir þættir voru áberandi en þó má segja að 

ímynd bæjarins sé nokkuð fjölbreytt. Búseta þátttakenda virtist ekki hafa áhrif á 

viðhorf þeirra til sveitarfélagsins og ekki skipti máli í niðurstöðum hvort 

þátttakendur höfðu komið til Reykjanesbæjar eða ekki. 

Margir jákvæðir þættir komu fram í niðurstöðum rannsóknarinnar fyrir 

Reykjanesbæ sem hægt er að nýta í ímyndar- og markaðsvinnu sveitarfélagsins í 

framtíðinni. Höfundur telur að sveitarfélög þurfi almennt að vera meðvituð um 

ímynd sína til að geta nýtt að fullu sérstöðu og styrkleika sína því mikil tækifæri 

eru til staðar. Það er mat höfundar að rannsókn sem þessi geti orðið til þess að 

hægt sé að vinna í að bæta stöðu sveitarfélagsins því það er mikilvægt að hlusta á 

viðhorf aðkomufólks til að geta séð hina réttu ytri ímynd sveitarfélagsins. 
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