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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BS prófs í viðskiptafræðideild Háskóla Íslands 

með áherslu á markaðsfræði og alþjóðaviðskipti, en ritgerðin telur 12 ECTS einingar. 

Leiðbeinandi verkefnisins var Þórarinn Hjálmarsson og vil ég þakka honum kærlega fyrir 

góðar ábendingar og aðstoð við vinnu þessa verkefnis. Einnig vil ég þakka öllum þeim sem 

svöruðu rannsókninni sem send var út. Sólrún Sigvaldadóttir fær þakkir fyrir góðar 

ábendingar varðandi SPSS úrvinnslu. Önnu Láru Ármannsdóttir kann ég bestu þakkir fyrir 

yfirlestur, hvatningu og almenna aðstoð við gerð þessarar ritgerðar. Dætrum mínum 

Eydísi og Evu vil ég einnig þakka fyrir gríðar mikla þolinmæði á meðan þessi ritgerð var 

skrifuð sem og foreldrum mínum fyrir endalausa barnapössun. 
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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar var að kanna hvað skiptir fólk mestu máli þegar farið er út 

í fasteignakaup eða þegar framtíðar búseta er valin og skoða hvort að bæjarfélög sem 

hafa það að markmiði að fjölga íbúum á svæðinu séu að nýta sér þau atriði við gerð 

markaðsherferða. Gerð var spurningakönnun sem varpa átti ljósi á mikilvægi hinna ýmsu 

þátta við val á búsetu. Skoðuð voru dæmi um markaðssetningu borga og bæjarfélaga 

bæði hér á landi og erlendis og reynt var að komast að því hvað sé vænlegast til árangurs. 

Helstu niðurstöður spurningakönnunarinnar voru þær að verð, gæði og staðsetning séu 

þau atriði sem skipta fólk mestu máli þegar húsnæði er valið. Ein helsta niðurstaðan 

varðandi markaðssetningu bæjarfélaga hérlendis er að ekki er horft til nógu margra atriða 

þegar reynt er að auka íbúafjölda bæjarins og efla byggð á staðnum. Einnig eru þær leiðir 

sem farnar eru í markaðssetningunni ekki nógu hnitmiðaðar og ekki er horft til nógu langs 

tíma.  Nokkrum tillögum er kastað fram sem gætu verið leið að árangursríkari niðurstöðu 

fyrir bæjarfélög sem vilja vaxa og dafna. Mælt er með því að markaðsstarf sé unnið af 

fagmönnum í markaðsmálum og samstarf opinberra og einkaaðila á staðnum, í sátt við 

íbúa staðarins, sé besta leiðin til árangurs. 
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1  Inngangur  

Að velja sér húsnæði til kaups krefst mikillar yfirlegu. Kaupendur eyða miklum tíma í það 

ferli og eru margir þættir sem hafa áhrif á hvaða ákvörðun er tekin.  Enginn kaupir sér 

húsnæði í fljótfærni því þetta er alla jafna stærsta fjárfesting einstaklings á lífsleiðinni. Það 

liggur í augum uppi að meirihluti fólks vill borga sem minnst fyrir sitt húsnæði og einnig 

vill fólk helst búa sem næst sínum vinnustað. Hins vegar eru aðrir þættir sem hafa veruleg 

áhrif á hvaða staðsetning verður fyrir valinu.  Að mati höfundar er það áhugavert 

viðfangsefni að kanna hversu mikil áhrif ákveðnir þættir hafa við kaup á fasteign og hvort 

bæjarfélög sem eru í markaðsstarfi með það að markmiði að fjölga íbúum, geti nýtt sér 

þá þætti. 

Það er því ætlunin að rannsaka hvaða þættir vega þyngst þegar farið er út í 

fasteignakaup og skoða  hvort ólíkir hópar horfi til ólíkra þátta. Einnig verður skoðað 

hversu mikill áhugi er hjá þátttakendum rannsóknarinnar að flytjast búferlum á ódýrari 

svæði eða hvort þeir geti hugsað sér að vera á leigumarkaði til framtíðar. Reynt verður að 

svara spurningunni „hvað er vænlegast til árangurs þegar bæjarfélög fara í markaðsstarf 

með það fyrir augum að fjölga íbúum og efla byggð á staðnum“. Framtíðarsýn og 

væntingar ungs fólks varðandi fasteignakaup verða því skoðaðar með tilliti til ýmissa 

þátta.  

Gangaöflun fyrir þessa rannsókn fór fram með spurningakönnun þar sem úrtakið var 

fengið með tilviljanakenndum hætti. Uppbygging þessarar ritgerðar er sú að byrjað er á 

fræðilegri umfjöllun um markaðssetningu borga og bæjarfélaga og skoðuð eru dæmi um 

markaðsherferðir sem höfðu það markmið að bæta ímynd og efla uppbyggingu staðarins. 

Fjallað verður um þéttbýlismyndun og áhrif samgangna á byggðarþróun. Stiklað verður 

stóru varðandi þróun fasteigna og leigumarkaðarins sem og áhrifum aukins 

ferðamannastraums á þann markað. Einnig verður rýnt í hvaða áhrif byggðastefna getur 

haft á byggð utan höfuðborgarsvæðisins. Næst verður sagt frá rannsókninni sem 

framkvæmd var, mælitæki, framkvæmd og þátttakendum auk niðurstaðna rannsóknar. Í 

umræðukafla er síðan farið yfir helstu niðurstöður og settar fram tillögur að því hvað sé 

vænlegast til árangurs í markaðssetningu borga og bæjarfélaga. 
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1.1 Markaðssetning bæjarfélaga 

Hvað er markaðssetning bæjarfélaga (e. place marketing)? Einfalda svarið við þeirri 

spurningu er þegar hefðbundin markaðssetning á vöru eða þjónustu er yfirfærð á staði 

eða bæjarfélög. Þó er ekki svo auðveldlega hægt að búa til nýtt slagorð og hanna nýtt 

vörumerki (e.logo) fyrir bæjarfélag og ætlast til þess að skynjun eða upplifun fólks af 

staðnum breytist. Vörumerki og slagorð má auðvitað nota í markaðsherferð en er þó ekki 

það sem skiptir mestu máli (Kavaratzis og Ashworth, 2005). Markaðssetning borgar eða 

bæjarfélags er þegar staðurinn er hannaður til að mæta þörfum markhópsins. Hún er 

árangursrík þegar íbúar og fyrirtæki eru ánægð með bæjarfélagið og nærumhverfi sitt og 

þegar væntingum þeirra sem heimsækja staðinn og þeirra sem fjárfesta í staðnum er 

uppfyllt  (Kotler, Hamlin, Rein, og Haider, 2002). Almenn vörumerki eru í eigu einkaaðila 

þar sem hluthafar gera kröfu um arð eða ávöxtun. Þessi vörumerki eða fyrirtæki þurfa þó 

einnig að mæta kröfum stærri hóps hagsmunaaðila einsog starfsmönnum sínum, birgjum, 

stjórnvöldum og eftirlitsstofnunum.  Aftur á móti eru staðir sem vörumerki í opinberri 

eigu. Engu að síður geta þeir skapað virði fyrir ýmsa hagsmunaaðila, þar á meðal íbúa sem 

greiða skatt sem og staðbundin fyrirtæki sem borga ekki bara skatt heldur hafa einnig 

fjárfest í vörumerkinu fyrir hönd hluthafa sinna. Þannig að markmið markaðssetningu 

bæjarfélagsins er því ekki að hámarka virði hluthafa heldur að hámarka virði staðarins 

efnahagslega og auka félagslega velferð íbúa og annara hagsmunaaðila (Kavaratzis, 

Warnaby, og Ashworth, 2015b) 

Það eru margir mismunandi þættir sem hafa þýðingu fyrir árangursríka 

markaðssetningu borga eða bæjarfélaga og hægt er að nýta þá í þróun staðarins. Í rekstri 

og stjórnun borga og bæjarfélaga felst sú áskorun að halda staðnum framsæknum til að 

ýta undir nýfjárfestingar og aukna framþróun staðarins. Mikilvægt er þó að gleyma ekki 

núverandi fyrirtækjum og núverandi íbúum þegar farið er í aðgerðir til að efla fýsileika 

bæjarfélagsins. Harðnandi samkeppni um fólk og fyrirtæki hefur breytt þeim viðmiðum 

sem þóttu góð og gild í að markaðssetja borgir og bæjarfélögi. Áður fyrr þótti nóg  fyrir 

borgir eða bæi að kynna bæinn eins og hann var en nú til dags þarf að spyrja flóknari 

spurninga við markaðsetningu staðarins. Hverjir eru viðskiptavinir staðarins? Hvað vilja 

þeir? Og hvernig hægt sé að auka virði staðarins?. Vörumerkið borgin eða bæjarfélagið, 

þarf að breytast og þróast í takt við þarfir viðskiptavinarins (Rainisto, 2003).  
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Í markaðssetningu bæjarfélaga nú til dags, er aukin áhersla lögð á íbúana sjálfa. Þannig 

er horft á staðinn sem er verið að markaðssetja sem samansafn af þjónustu sem á að 

mæta þörfum fólksins  þar sem sjálfir íbúarnir á staðnum eru þeir sem skapa þessa 

þjónustu. Það er talið að skilningur á þörfum fólks varðandi þessa þjónustu geti aukið 

gæði hennar og minnkað bilið milli væntinga og skynjunar á þjónustunni. Vörumerkið 

borgin eða bæjarfélagið, á að vera hugmynd, skynjun og skoðun neytendans. Því er 

nauðsynlegt til þess að skapa eftirsóknavert vörumerki, að skilja þarfir markhópsins því 

þeir munu á endanum verða hluti af vörumerkinu út á við. Það er mikil áskorun að laða 

að íbúa til ákveðins staðar en þegar að það tekst er jafn mikilvægt að halda þeim 

ánægðum svo að þeir ílengist (Zenker og Jacobsen, 2015).  

Markaðssetning bæjarfélaga er notuð til að ná margs konar markmiðum. Til að byggja 

upp jákvæða ímynd staðarins, laða að fyrirtæki, ferðamenn, stofnanir, viðburði og fólk. 

Til að þetta gangi eftir er nauðsynlegt að fara af stað með stefnumiðaða markaðssetningu 

sem miðar að því að búa til sterkt vörumerki (Kotler og Gertner, 2002). Bæjarfélög hafa 

löngum haft þörf fyrir að aðgreina sig frá hvort öðru til að ná fram hagrænum, pólitískum 

eða félagslegum markmiðum. Sú meðvitaða ákvörðun stjórnenda borga eða bæja um að 

móta ákveðna ímynd sem er síðan kynnt fyrir fyrirfram skilgreindum markhóp, er 

aldagömul aðferð (Kavaratzis og Ashworth, 2005). Markaðssetning borga og bæjarfélaga 

vísar til þess að byggja upp vörumerkið og virði þess í tengslum við ímynd staðarins. 

Vörumerkjavirðið er byggt upp með tilliti til tryggðar við vörumerkið, vörumerkjavitund 

og skynjuðum gæðum fólks á vörumerkinu. Markaðssetningin getur nýst til 

virðisaukningar á vörumerkinu bæði fyrir opinbera aðila sem og einkageirann sem getur 

skilað sér í auknum ferðamannstraum, fjárfestingu og atvinnutækifærum á staðnum. Með 

öðrum orðum þá er vörumerkið borgin eða bærinn , framsetning á sjálfsmynd sem byggir 

upp jávæða ímynd bæði inn á við og út á við (Govers og Go, 2009a). Fyrir minni bæi getur 

verið nauðsynlegt að fara í samstarf með nærliggjandi byggðum til að auka á 

stærðarhagkvæmni sem mun á endanum nýtast öllum þeim aðilum sem taka þátt. Þegar 

þau tæki og tól sem notuð eru í markaðssetningu bæjarins eru samtvinnuð sjálfsmynd 

eða ímynd hans er hægt að ná hagstæðri útkomu í að laða að ný fyrirtæki og nýja íbúa til 

staðarins sem eykur virði samfélagsins. Samstarf opinberra aðila og einkageirans í 

markaðsetningu bæjarfélagsins er áhrifarík leið til að nýta best þá fjármuni sem ætlað er 

að setja í markaðssetningu staðarins (Rainisto, 2003). 
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Íbúar á hverjum stað spegla sjálfsmynd borgarinnar eða bæjarins líkt og venjuleg 

fyrirtæki og starfsmenn þess gera. Íbúar hafa skoðanir á því hvernig bærinn sem 

vörumerki er og er því nauðsynlegt að horfa til þess þegar markaðssetja á staðinn. 

Markaðssetning bæjar eða borgar sem er í engum tengslum við skoðanir og viðhorf íbúa 

er ekki vænleg til árangurs. Markaðssetningin ætti að vera samþykkt af íbúum bæjarins 

til þess að hún verði trúverðug út á við (Kavaratzis, Warnaby, og Ashworth, 2015a). 

Markaðssetning borga og bæja hefur verið rannsökuð innan nokkura mismunandi 

fræðigreina. Hagfræðingar, viðskiptafræðingar og landfræðingar hafa gert rannsóknir 

tengdar þessum fræðum en notast þó við mismunandi aðferðir til þess að mæla árangur. 

Eitt atriði hefur þó reynst hvað erfiðast að mæla en það eru nyt eða velferð íbúanna á 

staðnum. Bæir og borgir eru ólíkar og hafa upp á mismunandi og mismikil lífsgæði að 

bjóða. Fólk hefur einnig mismunandi smekk á því hvað telst til lífsgæða. Öflugir innviðir, 

svo sem heilbrigðisþjónusta og gott skólakerfi gætu sumir talið ákveðin lífsgæði. 

Menningararfleifð, gott félagslegt umhverfi, afþreying og stjórnmálalegur og 

efnahagslegur stöðugleiki gætu einnig talist til lífsgæða. Þó að það sé erfitt að segja til um 

hvað af þessum atriðum sé mikilvægast fyrir fólk þegar það ákveður hvar það vill búa, þá 

eru þetta atriði sem ber að hafa í huga þegar á að markaðssetja borgir eða bæi (Zenker 

og Jacobsen, 2015).  

Það er þekkt víða að borgir sem höfðu þann stimpil á sér að vera iðnaðarborgir vilji 

skipta út þeirri ímynd með því að laða að umhverfisvænni iðnað eins og til dæmis 

hátæknifyrirtæki. Glasgow er dæmi um borg þar sem efnahagurinn byggðist að mestu á 

orkufrekum og mengandi iðnaði. Þegar niðursveifla varð í þessum geira tók við erfiður 

tími og ímynd borgarinnar var lituð af fátækt, glæpum og drykkju. En með samstilltu átaki 

tókst að breyta borginni úr úr sér genginni iðnaðarborg yfir í menningarborg með iðandi 

mannlífi (Avraham og Ketter, 2008) Við gerð markaðsherferða með það að markmiði að 

bæta ímynd borga eða bæjarfélaga er reynt að hafa áhrif á það sem kemur fyrst upp í 

huga þeirra sem hugsa um staðinn. Í stað þess að fólk hugsi um fátækt, glæpi, mengun 

eða eitthvað annað neikvætt er reynt að tengja nafn borgarinnar eða bæjarins við 

eitthvað jákvætt eins og blómstrandi menningu, skemmtun eða umhverfisvæna 

atvinnuvegi. Þó að markaðssetning borga eða bæjarfélaga sé oftast jákvæð ber að hafa í 

huga að ekki er hægt að breyta ímynd staðar á svipstundu heldur er það langtímaverkefni 
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sem þarfnast samspils margra aðila og þátta (Avraham og Ketter, 2008). Borgir eða bæir 

munu sennilega alltaf njóta góðs af því að bæta ímynd sína. Þegar staðir hafa aðlaðandi 

ímynd mun það að öllum líkindum auka ferðamannastraum, fjárfestingu á staðnum og í 

kjölfarið leiða af sér fleiri íbúa.  

Lönd, borgir og svæði hafa í auknum mæli verið að keppa um athygli með það að 

markmiði að laða að fjárfestingu, fólk, þekkingu, viðburði og ferðamenn. Vel þekkt lönd, 

borgir og bæir hafa byggt upp sterkt virðisloforð og í leiðinni styrkt ímynd sína sem eflir 

stolt íbúa, fyrirtækja og stofnana. Þetta hefur gefið  þeim samkeppnisforskot á aðra staði 

(Govers og Go, 2009a). Fjárfesting í menningu, íþróttum, arfleifð, hverfum og svæðum, 

menntun, skemmtun og almannagæðum, innviðum ferðaþjónustunnar, með virðingu 

fyrir bæði fólki og umhverfinu, sendir sterk skilaboð útávið. Engu að síður, óháð allri 

raunverulegri fjárfestingu, þá eru þeir megin þættir sem borgir eða bæjarfélög geta boðið 

uppá til dæmis þjónusta á borð við gestrisni, samgöngur, verslun, heilbrigðisþjónusta, 

menntun og afþreying (Govers og Go, 2009b).  

1.2 Markaðsherferðir borga og bæjafélaga 

Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi hafa allt frá árinu 2004 gert könnun meðal íbúa 

landshlutans á mikilvægi ýmissa málefna er varða búsetuskilyrði og skoðað er hvort 

breytingar eru milli ára á afstöðu íbúanna. Kannanirnar eiga einnig að nýtast í 

rannsóknum á búferlaflutningum og atvinnu í landshlutanum. Í nýjustu könnuninni sem 

birt var í maí 2018 var fleiri landshlutum boðið að taka þátt og þáðu Norðurland vestra, 

Suðurland, Reykjanes og Vestfirðir boðið. Samkvæmt niðurstöðum skýrslunnar voru íbúar 

í Vogum á Vatnsleysutrönd hamingjusamastir. Íbúar á Akranesi og Hvalfjarðarsveit voru 

ánægðastir með sveitarfélögin sem þeir bjuggu í og þeir voru einnig ólíklegastir til þess að 

vilja flytja úr sveitarfélaginu á næstu tveimur árum. Húsnæðismál, þjónusta og 

vörumarkaður sem og samgöngumál voru þau atriði er brunnu helst á þátttakendum 

(Vífill Karlsson, 2018) 

Mörg bæjarfélög á Íslandi hafa farið í markaðsaðgerðir með það fyrir augum að fjölga 

íbúum. Þorlákshöfn hefur frá árinu 2017 auglýst bæjarfélagið á ýmsan hátt. Sveitarfélagið 

bauð sem dæmi ívilnanir í formi afsláttar af gatnagerðargjöldum út árið 2017 (Samúel Örn 

Erlingsson, 2016). Þeirra markaðsherferð er bæði ætlað að ná til einstaklinga og 

fyrirtækja. Slagorðið „hamingjan er hér“ var slagorð herferðarinnar og birtust 
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sjónvarpsauglýsingar sem sýndu hamingjusama íbúa Þorlákshafnar við leik og störf 

(Sunna Valgerðardóttir, 2017; Ölfus Sveitarfélag, 2017). Fullsnemmt er að segja til um 

árangur þessarar herferðar en á árinu 2017 fjölgaði íbúum um 106 (Hagstofa Íslands, 

2018). 

Akureyrarbær fór í aðgerðir árið 2001 með það markmiði að fjölga íbúum um 300 á ári. 

Einnig fólst  í þeim aðgerðum að tryggja búsetu þáverandi íbúa og þá sérstaklega yngra 

fólks eða á aldursbilinu 20-35 ára en þáverandi bæjarstóri, Kristján Þór Júlíusson, sagði 

það stefnu bæjarins að vera fjölskylduvænn valkostur með góðri þjónustu við íbúa. 

(Morgunblaðið, 2001). Á árinu 2002 fjölgaði íbúum um 211, árið 2003 um 219 og árið 

2004 um 389, svo dæmi séu tekin (Hagstofa Íslands, 2018). Segja má að enn í dag sé 

Akureyrarbær að vinna með þessi gildi í huga, að leggja áherslu á góða þjónustu við börn 

og þeirra fjölskyldur, þar sem samkvæmt frétt frá 18. apríl 2018 stefndi bærinn á það, 

fyrstur íslenskra sveitarfélaga, að innleiða Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna með 

markvissum hætti, en aðgerðaráætlun er í vinnslu á Akureyri (Guðrún Hálfdánardóttir, 

2018). 

 Árið 1999 fóru Vogar á Vatnsleysuströnd  í markaðsátak sem átti að stuðla að fjölgun 

íbúa í bæjarfélaginu. Kostnaðurinn við að taka við fleiri íbúum átti,  samkvæmt þáverandi 

sveitastjóra sveitarfélagsins, Jóhönnu Reynisdóttur, að vera minni heldur en tekjurnar 

sem þeir myndu skila. Nefnir sveitastjórinn að þetta sé í fyrsta sinn sem að slík heildræn 

markaðssetning sé notuð fyrir heilt sveitarfélag og virðist það vera samkvæmt viðtalinu, 

að aðaláherslur þessarar markaðssetningar hafi verið staðsetning sveitarfélagsins sem og 

gott úrval af fjölbreyttum lóðum sem væru allt að 50 % ódýrari en á höfuðborgarsvæðinu 

(Björn Blöndal, 1999). Þess má geta að sveitarfélagið náði markmiði sínu árið 2006 en þá 

var mannfjöldi þess komin í 1.019 og var fjöldinn í sögulegu hámarki árið 2017 með 1.268 

einstaklinga (Hagstofa Íslands, 2018).  Einnig eru íbúar bæjarins þeir hamingjusömustu af 

þeim 19 landssvæðum sem kannaðir voru í rannsókn Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi 

sem varpa átti ljósi á stöðu og mikilvægi búsetuskilyrða á hverju landssvæði (Vífill 

Karlsson, 2018).  

Við markaðssetningu borga eða bæjarfélaga er að mörgu að huga og samspil opinberra 

aðila og einkageirans er afar mikilvægt svo að vel takist til. Danska borgin Álaborg fór í 

gríðarstóra markaðsherferð árið 2004 og stóð hún yfir í um 5 ár. Árið 1998 byrjaði 
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hugmyndavinnan og stóð hún í 6 ár þangað til herferðinni var ýtt úr vör. Mikil togstreita 

var milli hagsmunaaðila og íbúa hver raunveruleg markmið herferðarinnar voru. Íbúar 

höfðu þá hugmynd að byggja ætti upp öflugra samfélag á staðnum en hagsmunaaðilar 

vildu selja borgina í þeim skilningi að opna á nýja markaði. Pressa frá hagsmunaðilum varð 

til þess að áætlunum var breytt og upphafleg markmið lögð til hliðar. Verkefnið var talið 

dæmigert um borg sem vildi geðjast öllum aðilum en þurfti á endanum að láta undan 

þrýstingi fyrirtækja og stofnana sem höfðu sterka stöðu á svæðinu (Ashworth og 

Kavaratzis, 2010a).  

Allt frá falli Berlínarmúrsins 1989 hefur Berlín verið í ýmis konar markaðssetningu á 

borginni til að bæta ímynd hennar og laða að fjárfestingu, hæft vinnuafl, ferðamenn og 

efla stolt og sjálfsmynd samfélagsins. Áhersla var lögð á að kynna hina nýju Berlín sem 

væri í uppbyggingu eftir fall múrsins. Mest áhersla var lögð á að bæta ímynd borgarinnar 

með ýmsum leiðum. Árið 2008 var breytt um skipulag í markaðssetningu borgarinnar. 

Nýrri markaðsherferð, sem var tvískipt, var hleypt af stokkunum af þáverandi borgarstjóra 

Berlínar. Annars vegar var um hefðbundið markaðsstarf að ræða þar sem að viðburðir 

voru haldnir fyrir utan Þýskaland til þess að kynna borgina. Auglýsingar birtust í 

fjölmiðlum og almannatenglar voru fengnir til þess að kynna borgina. Hins vegar var farið 

í markaðsstarf inná við þar sem íbúar Berlínar voru markhópurinn og þeir vou einnig þeir 

sem tóku átt í að auglýsa borgina sína. Safnað var saman frásögnum Berlínarbúa og þær 

notaðar í herferð sem kallaðist „Sei Berlin“ eða „Vertu Berlín“. Þeirri herferð var ætlað að 

virkja íbúa borgarinnar og hvetja fyrirtæki og stofnanir á staðnum til þess að taka höndum 

saman í að gera borgina vinalegri. Þessum hluta herferðarinnar var ekki ætlað að ná til 

fjárfesta, ferðamanna eða utanaðkomandi aðila heldur til íbúanna sjálfra, „Gerð af 

Berlínarbúum fyrir Berlín“. Þetta var talin vera nýjung í markaðssetningu bæja eða borga 

þar sem að íbúunum sjálfum var boðið að taka þátt með því að segja sögur af árangri og 

bera vitni um ágæti borgarinnar og vera nokkurs konar sendiherrar staðarins (Ashworth 

og Kavaratzis, 2010b) 

1.3  Þéttbýlismyndun 

Ytri stærðarhagkvæmni milli fyrirtækja er lykilþáttur í þéttbýlismyndun. Umsvif einnar 

atvinnugreinar leiða af sér fleiri atvinnugreinar. Eftir því sem markaðurinn stækkar 

myndast meiri sérhæfing. Fleiri atvinnugreinar kalla síðan á fleiri störf og svo koll af kolli. 
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Sænski hagfræðingurinn Gunnar Myrdal kallaði þetta sjálfnærandi hringrás. 

Þéttbýlismyndun eykst þegar hún er komin af stað og afkoma íbúa batnar þar sem aukin 

hagkvæmni myndast á svæðinu (Axel Hall, Ásgeir Jónsson og Sveinn Agnarsson, 2002b). 

Arnold J Toynbee, breskur sagnfræðingur benti þó á að of hröð uppbygging myndi sá 

fræjum hnignunar sem myndi koma fram síðar meir. Þessi lýsing á sér hliðstæðu á Íslandi. 

Á árunum uppúr 1970 óxu mörg smærri byggðarlög gríðar hratt. Flest þessara bæjarfélaga 

áttu síðar eftir að upplifa þessa umræddu hningun og fólksflótta (Ásgeir Jónsson, 2001) . 

Flutnings og ferðakostnaður hafa valdið því að byggð á Íslandi hefur myndast mest á 

tveimur svæðum andspænis hvor öðrum. Á suðvestur horni landsins og á norð-

austurlandi eru tveir stærstu kjarnarnir (Axel Hall ofl., 2002b). Reykjavík fór úr því að vera 

þéttbýlasta borg Norðurlanda í það að verða sú dreifbýlasta. Árið 1931 þegar 

almenningssamgöngukerfi var komið á fót í Reykjavík, tók byggðin að breiða úr sér. Áður 

en almenningssamgöngur urðu að veruleika í Reykjavík var byggðin mjög þétt. Einkabílar 

voru ekki orðnir almenningseign og stór hluti íbúa fór til vinnu á tveimur jafnfljótum. 

Þegar strætisvagnar fóru að ganga um borgina tóku að myndast hverfi í grennd við 

stoppistöðvar vagnanna (Ásgeir Jónsson, 2013). Árið 1945 bjuggu 40% landsmanna í 

Reykjavík. Tæpum 60 árum síðar eða árið 2003 var hlutfallið það sama. Frá aldamótunum 

1900 hafði Reykjavík vaxið mun hraðar hlutfallslega heldur en heildar íbúafjöldi landsins. 

Bættar samgöngur, bæði almenningssamgöngur og vegakerfið sem og aukin bifreiðaeign 

olli því að fólk gat farið að setjast að í nágrenni Reykjavíkur, þó svo að það starfaði í eða 

nálægt miðju borgarinnar.  Samgöngubætur gera því það að verkum að það dreifist úr 

borgum og bæjum. Ferðakostnaður hefur einnig farið lækkandi. Eldsneytisverð hefur ekki 

hækkað jafn hratt og laun og almennt verðlag. Einnig hafa framfarir í tækni 

bifreiðaframleiðenda gert það að verkum að bifreiðar eyða mun minna eldsneyti heldur 

en áður. Frá árinu 1981 – 1999 minnkaði kostnaður við hvern ekinn kílómetra um helming. 

Því má ætla að fólk setji það síður fyrir sig að ferðast lengri vegalengdir til og frá vinnu 

(Ásgeir Jónsson, 2003).  

Fleiri störf kalla á fleira fólk og fleira fólk kallar á fleiri störf og meiri sérhæfingu í 

atvinnulífinu. Það er því ekki nóg að laða að sér fólk heldur einnig fyrirtæki. Þá fer boltinn 

að rúlla (Ásgeir Jónsson, 2013). 
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1.4  Samgöngur 

Samgöngur hafa alla tíð haft áhrif á byggðaþróun í heiminum. Krossgötuáhrifin höfðu sem 

dæmi mikið um það að segja hvar borgir byggðust fyrr á öldum.  Þar sem samgöngur á sjó 

voru góðar eða þar sem ár runnu og hægt var að flytja varning milli staða byggðust oft 

upp miklir verslunarstaðir sem drógu að fólk og þéttbýli myndaðist. Þessi áhrif hafa ekki 

jafn mikið vægi í dag og áður fyrr en eru samt ávallt til staðar að einhverju leiti (Axel Hall, 

Ásgeir Jónsson, og Sveinn Agnarsson, 2002a) 

Bættar samgöngur hafa margvísleg jákvæð áhrif í för með sér. Í júli árið 1998 opnuðu 

Hvalfjarðargöngin. Þau styttu vegalengdina milli Vesturlands og Reykjavíkur um 42 

kílómetra. Fyrir Akurnesinga styttist vegalengdin til Reykjavíkur um 60 kílómetra. Þegar 

kannaður var ávinningur íbúa á Vesturlandi kom í ljós að ferðakostnaður þeirra lækkaði 

um 10-50% allt eftir búsetu íbúa. Fjölbreytni atvinnu jókst og öryggi á vinnumarkaði 

sömuleiðis.  Með lækkun flutningskostnaðar til og frá Vesturlandi lækkaði vöruverð og á 

sama tíma jókst vöruúrvalið.  Með tilkomu Hvalfjarðargangnanna hefur fasteignaverð á 

svæðinu hækkað mikið, þó mest næst göngunum. Fjölgun hefur verið í nýbyggingum á 

íbúðarhúsnæði sem og sumarhúsum í takt við aukna eftirspurn og einnig hefur eftirspurn 

eftir bújörðum aukist á svæðinu. Aukið aðgengi að sérhæfðri læknisþjónustu hefur orðið 

sem og að opinberri þjónustu ýmiss konar. Ferðum íbúa á Vesturlandi fjölgaði um 30% 

fyrstu sex árin eftir opnun gangnanna og þá aðallega til og frá höfuðborgarsvæðinu. Eitt 

af því mikilvægasta fyrir íbúa á Vesturlandi eftir opnun gangnanna eru jákvæðar 

framtíðarvæntingar. Þær eiga eftir að skila sér í aukinni fjárfestingu og auknum 

framkvæmdum á svæðinu (Vífill Karlsson, 2004). 

1.5 Íþróttastarf 

Efnahagslegur ábati borga í Bandaríkjunum af íþróttaliðum hefur verið rannsakaður og 

benda flestar niðurstöður til þess að þeir styrkir sem opinberir aðilar veita, til dæmis í 

byggingu íþróttahalla, séu vart réttlætanlegir. Fjárhagslegur ávinningur sem hlýst af 

fjárfestingu í íþróttaliðum á staðnum er ekki nógur þegar tekið er tillit til kostnaðarins. 

Tekjur sem koma frá liðinu og afleiddum störfum eru ekki viðbót við efnahag borgarinnar 

heldur er þetta færsla frá öðrum geirum. Neysla íbúa á staðnum breytist en heildartekjur 

standa í stað. Hins vegar hafa öflug íþróttalið jákvæð áhrif á stolt íbúa og sjálfsmynd 
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þeirra. Erfitt getur þó verið að mæla þann ábata sem hlýst af því (Groothuis og Rotthoff, 

2016).  

Þrjár borgir í Bretlandi, Birmingham, Manchester og Sheffield sem höfðu upplifað mikla 

efnahagslega hnignun á áttunda og níunda áratug síðustu aldar, fóru í aðgerðir sem áttu 

að breyta og bæta ímynd borganna. Þessar aðgerðir fólust í því að fá fólk til þess að tengja 

þessar borgir við íþróttir. Byggðar voru íþróttahallir sem áttu að geta hýst risa viðburði á 

borð við heimsmeistaramót og ólympíuleika. Birmingham sótti meðal annars um að halda 

ólympíuleikana árið 1992 og Manchester sömuleiðis árin 1996 og 2000. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknar þar sem reynt var að mæla árangur þessara aðgerða, það er, að 

fá fólk til þess að tengja þessar borgir við íþróttir frekar en eitthvað annað, kom fram að 

nokkur stór hluti þátttakenda tengdi þessar borgir við íþróttir og íþróttaviðburði. Erfitt var 

þó að segja til um hversu mikið þessar aðgerðir hjálpuðu Manchester þar sem flestir 

tengdu borgina við knattspyrnu en ekki íþróttir almennt. Hér var þó aðallega verið að 

rannsaka ímynd borganna í tengslum við hugsanlega gesti borganna (Smith, 2005).   

Það er erfitt að finna þá rannsókn sem myndi mæla gegn íþróttaiðkun fólks. 

Íþróttaiðkun og hver önnur líkamsrækt hefur jákvæð áhrif á heilsu fólks. Unglingar sem 

stunda íþróttir eru ólíklegri til þess að sýna áhættuhegðun af einhverju tagi heldur en þeir 

sem ekki stunda íþróttir. Þeir eru ólíklegri til að leiðast út í neyslu fíkniefna og annars 

konar óreglu heldur en þeir sem ekki stunda íþróttir. Einnig hefur verið sýnt fram á að 

íþróttaiðkun barna og unglinga getur haft jákvæð áhrif á námsárangur og getur aukið 

sjálfstraust þeirra. Einnig er mataræði þeirra sem stunda íþróttir hollara og leiðir þar af 

leiðandi síður til offitu (Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 

2006). 
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2 Fasteigna og leigumarkaðurinn 

Staða ungs fólks sem hyggur á sín fyrstu fasteignakaup hérlendis er erfið þvi jafnvægi milli 

framboðs og eftirspurnar hefur ekki verið minna í áraraðir. Fasteignaverð heldur áfram 

að hækka og framboðsskortur á eftir að aukast enn meira (Landsbankinn, 2017). Að því 

sögðu er líklegast að verð húsnæðis sé sá þáttur sem skiptir einna mestu máli í vali á 

búsetu. Auk þess er líklegt að ferðakostnaður og fjarlægð frá vinnustað eða skóla mun 

hafa áhrif á búsetuval fólks. 

2.1 Þróun fasteignaverðs 

Verð fasteigna er líklega einn áhrifamesti þátturinn í vali einstaklinga á búsetu. Mikill 

verðmunur er á fasteignum eftir hverfum og landshlutum. Meðal fermetraverð á fjölbýli 

í miðbæ Reykjavíkur árið 2016 var kr. 453.602,- en kr. 274.062,- í Hafnarfirði. Í Breiðholti 

(án Seljahverfis) kostaði fermeterinn 261.718,- (Þjóðskrá Íslands, 2017). Í mars 2016 var 

57% dýrara að búa í miðborg Reykjavíkur heldur en í Breiðholti. Munurinn var enn meiri 

á Vöngunum í Hafnarfirði og miðbænum eða um 70% (Þórður Snær Júlíusson, 2016). 

Ákveðið var að skoða 3 staði, Akranes, Reykjanes og Þorlákshöfn, sem hafa undanfarin ár 

markaðssett sig eða gert markaðsrannsóknir á högum íbúa. Einnig eru þessir 3 staðir það 

nálægt höfuðborgarsvæðinu að til greina kemur fyrir fólk að búa þar þrátt fyrir að það 

starfi á höfuðborgarsvæðinu.  Mynd 1 sýnir mun á þróun fermetraverðs í fjölbýli á 

höfuðborgarsvæðinu og á Þorlákshöfn á árunum 1982-2016.  

 

 

Mynd 1  Þróun fermetraverðs í fjölbýli á Höfuðborgarsvæðinu og Þorlákshöfn 1982-2016 
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Ólíkt Þorlákshöfn þá hefur fermetraverð á Akranesi hækkað um 23 prósent frá árinu 

2009 og hefur þróunin verið líkari því sem hefur gerst á höfuðborgarsvæðinu eins og sést 

á mynd 2. Frá árinu 2004 hefur fermetraverð í fjölbýli tvöfaldast á Akranesi. 

 

 

 

Mynd 2 Þróun fermetraverðs í fjölbýli á Höfuðborgarsvæðinu og Akranesi 1982-2016 

 

Fermetraverð á fjölbýli á Reykjanesi hefur eingöngu hækkað um 2,5 prósent frá árinu 

2008 – 2016 (sjá mynd 3). 

 

 

Mynd 3 Þróun fermetraverðs í fjölbýli á Höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi 1982-2016 

Hugsanleg skýringin á lítilli hækkun fermetraverðs í fjölbýli á Suðurnesjunum er að við 

brottför Bandaríkjahers af Miðnesheiði erfði íslenska ríkið mikið magn af fasteignum sem 
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áður tilheyrðu varnarliðinu og við það jókst framboð af húsnæði á svæðinu (Víkurfréttir, 

2006). 

Eins og sést er verulegur verðmunur á milli bæjarfélaganna í dag en frá árinu 2009 

þegar fermetraverð í Þorlákshöfn var hvað hæst, hefur það lækkað um tæp 28 prósent 

meðan að hækkunin á höfuðborgarsvæðinu frá árinu 2010 er gríðarleg eða um 60 

prósent. Athyglisvert er að árið 1995 var fermetraverð í fjölbýli það sama á þessum 

stöðum. 

2.2 Þróun leiguverðs 

Þegar leiguverð er skoðað má sjá að hækkun leiguverðs frá ársbyrjun 2011 til desembers 

2016 hefur verið nokkuð keimlík eftir svæðum eða á bilinu 50-60 prósent. Hér eru þó 

eingöngu notast við þinglýsta leigusamninga (sjá mynd 4) (Þjóðskrá Íslands, 2017).  

 

 

Mynd 4 Þróun leiguverðs á fermetra fyrir árin 2011-2016 fyrir tveggja herbergja íbúðir á fjórum 
svæðum, Höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandi, Vesturlandi og Suðurnesjum 

 

Aukinn fjöldi ferðamanna hefur valdið því að framboð á Airbnb gistirýmum hefur vaxið 

gríðarlega undanfarin ár, þar sem að hótel og gistiheimili hafa ekki getað annað aukinni 

eftirspurn eftir gistiaðstöðu. Þar að auki er gisting í gegnum Airbnb talsvert ódýrari kostur 

en hótelgisting. Árið 2017 var hlutdeild seldra gistinátta hjá Airbnb um 30% og hafði þá 

vaxið um nær helming milli ára (Íslandsbanki, 2018). 

Tvö leigufélög á Íslandi, Heimavellir og Almenna leigufélagið eiga rúmlega 3000 íbúðir 

á Íslandi og þar af eru rúmlega eitt þúsund þeirra á höfuðborgarsvæðinu og um 1100 á 
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Suðurnesjum (Hallgrímur Indriðason, 2017). Félagslegar íbúðir voru um 10.000 árið 1995 

en hafði fækkað um helming árið 2018 á meðan aukning á mannfjölda var um 70.000 á 

þessu tímabili. Samkvæmt kynningu Íbúðalánasjóðs í ársbyrjun 2017 á stöðu 

leigumarkaðarins  kemur fram að leigumarkaðurinn telji um 35.000 heimili í lok árs 2015 

(Íbúðalánasjóður, 2017c). Hins vegar verði að hafa í huga að gæði opinberra gagna af 

leigumarkaði sé stórlega ábótavant, með aðeins 50% af leiguíbúðum sýnilegar 

(Íbúðalánasjóður, 2017a). Minna framboð af félagslegu húsnæði og samþjöppun 

leiguíbúða á færri hendur hefur því gert stöðu leigjenda erfiðari (Íbúðalánasjóður, 2018).  

Í könnun  frá árinu 2017 þegar leigjendur voru spurðir hvort að þeir vildu frekar vera á 

leigumarkaði eða í eigin húsnæði svöruðu 80% þeirra að þeir vildu frekar reyna að kaupa 

sitt eigið húsnæði heldur en að vera á leigumarkaði til frambúðar (Íbúðalánasjóður, 

2017b). Ýmsar ástæður eru fyrir því að ungt fólk á erfitt með að festa kaup á eigin húsnæði 

en meðal ástæðna má nefna lakari eiginfjárstöða þeirra yngri miðað við þá eldri, hærri 

skuldastaða, minni ráðstöfunartekjur og sú staðreynd að erfiðara er fyrir ungt fólk að fá 

greiðslumat með auknum kröfum lánastofnana til að standast það (Berglind Þóroddsdttir, 

2016). Árið 2005 bjuggu um 14.000 manns á aldrinum 20-29 ára í foreldrahúsum en 10 

árum seinna var fjöldinn kominn upp í 20.000. Þessi þróun lýsir því hvernig aðstæður á 

húsnæðismarkaðnum hafa breyst og að ungt fólk býr lengur í foreldrahúsum. Um 17 % 

þjóðarinnar er á leigumarkaði sem er um 5 prósentustigum hærra en á árunum 2006-

2008, eða í síðustu uppsveiflu (Íbúðalánasjóður, 2017b).  
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3 Byggðastefna  

Árið 2014 var á Alþingi samþykkt byggðaáætlun sem hafði það að megin markmiði að allir 

landsmenn hefðu jöfn tækifæri til atvinnu og þjónustu. Einnig var markmiðið að jafna 

lífskjör og auka á sjálfbæra þróun byggðarlaga. Í því fólst til dæmis að  bæta samgöngur 

milli atvinnu og þjónustusvæða, minnka fólksfækkun í minni og brothættari 

byggðarlögum með fjárstuðningi. Reyna á að fjölga vel menntuðu fólki á þessum svæðum 

og styðja við fyrirtæki með ýmsum aðgerðum eins og jöfnun flutningskostnaðar og 

skattaívilnunum í formi lækkunar á tryggingagjaldi. Styðja á við frumkvöðlastarfsemi og 

nýsköpun með hækkun framlaga og auka nýfjárfestingu. Dreifing opinberra starfa um 

landið er liður í að auka fjölbreytni atvinnulífs á landsbyggðinni (Byggðastofnun, 2017b). 

3.1 Byggðastefna í Noregi 

Byggðastofnun á Íslandi hefur horft til Noregs þar sem ríkir meiri samstaða heldur en á 

Íslandi um mikilvægi þess að viðhalda öflugri byggðastefnu og að viðhalda því 

búsetumynstri sem fyrirfinnst þar í landi. Í vettvangsferð Byggðastofnunar til Noregs kom 

í ljós að Norðmenn eru óhræddir við að beita svæðisbundnum aðgerðum á stöðum sem 

eiga undir högg að sækja svo að íbúar á þeim svæðum njóti svipaðra lífskjara og aðrir 

landsmenn. Um svokölluð aðgerðarsvæði er að ræða þar sem markmiðið er að skapa 

svæði þar sem búseta, atvinna og atvinnustarfsemi eiga að verða eftirsóknaverð 

(Byggðastofnun, 2017a). Aðgerðirnar sem snúa að atvinnustarfsemi eru meðal annars 

fjárstuðningur í formi endurgreiðslu á stofnkostnaði og allt að 40% endurgreiðsla á 

flutningskostnaði ef að vegalengdir fara yfir ákveðinn kílómetrafjölda. Mismunandi 

tryggingargjald er á milli atvinnurekanda eftir staðsetningu. Í Osló og stærri byggðarlögum 

er tryggingagjaldið um 14% en ekkert í nyrstu byggðarlögum landsins. Aðgerðir er snúa 

að einstaklingum felast til að mynda í afskriftum á námslánum. Fólk sem býr og vinnur á 

þessum svokölluðu aðgerðarsvæðum getur sótt um árlega niðurfellingu námslána að 

ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Lægri tekjuskattur er á þessum svæðum sem leiðir til 

þess að nettó tekjur einstaklings sem búsettur er innan svæðisins eru um 10% hærri 

heldur en þeirra er búa utan aðgerðarsvæðisins. Íbúar svæðisins eru undanþegnir skatti 

af rafmagni og barnabætur eru hærri en gengur og gerist annars staðar í landinu 

(Byggðastofnun, 2017a). 
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4 Rannsókn 

Í þessari rannsókn var leitað svara við því hversu mikið vægi ákveðnir þættir höfðu þegar 

fólk velur sér stað til þess að búa á. Markmið rannsóknarinnar var að sjá hvort að ákveðnir 

hópar skeri sig úr og hvaða þættir skiptu mestu máli við val á búsetu. Einnig var áhugi 

þátttakenda á búferlaflutningum kannaður og reynt var að fá svar við 

rannsóknarspurningunni „hvað er vænlegast til árangurs þegar borgir eða bæjarfélög fara 

í markaðsstarf með það fyrir augum að fjölga íbúum og efla byggð á staðnum“ 

4.1 Rannsóknaraðferð 

Beitt var megindlegri aðferð til að kanna viðhorf þátttakenda til þeirra þátta sem hafa 

áhrif á búsetuval. Spurningalisti með 8 spurningum ásamt 9 bakgrunnsbreytum var 

sendur út á netinu á samfélagsmiðlinum Facebook og voru þátttakendur beðnir um að 

deila könnuninni sem víðast. Spurningalistinn samanstóð af spurningum sem varpa áttu 

ljósi á hvaða þættir skipta mestu máli þegar var farið út í fasteignakaup eða þegar verið 

er að velja sér framtíðar stað til búsetu. Einnig var kannað hversu mikill áhugi væri á 

búferlaflutningum og könnuð voru núverandi búsetuskilyrði. Reynt var að finna út hvort 

að ákveðnir hópar séu líklegir markhópar þegar bæjarfélög fara í markaðsstarf með 

fjölgun íbúa að markmiði. Ekki var um sértækar spurningar að ræða heldur almennar 

spurningar sem auðvelt er að skilja og svara. Spurningalista má finna í viðauka. 

4.2 Spurningalisti 

Spurningalistinn var búinn til með það að markmiði að finna út hversu miklu máli ákveðnir 

þættir skipta við val á búsetu og bakgrunnsbreytur áttu að hjálpa til við að flokka 

svarendur í hópa eftir kyni, aldri, menntun, búsetu, hjúskaparstöðu, tekjum og fjölda 

barna á framfæri. Spurningalistinn átti að vera einfaldur og skýr til þess að forðast 

misskilning svarenda og til þess að auðvelda úrvinnslu gagna. Spurningarnar voru samdar 

út frá hugmyndum höfundar, í samráði við leiðbeinanda um mikilvægi ákveðinna þátta 

við val á framtíðar búsetu og hvort þátttakendur gætu hugsað sér að flytja búferlum á 

staði sem uppfylla þessar kröfur. Bakgrunnsbreytur voru valdar með hliðsjón af 

almennum spurningarlistum sem íslensk markaðsrannsóknarfyrirtæki nota við gerð 

ýmissa kannana. Nokkuð sambærilegur spurningarlisti hefur verið lagður fram af 

Sambandi sveitarfélaga á Vesturlandi til að kanna velferð íbúa á svæðinu. Höfundi 
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þessarar ritgerðar var ekki kunnugt um þá rannsókn fyrr en eftir að spurningarlistinn hafði 

verið lagður fyrir en svipar þeim spurningarlista nokkuð til þess spurningarlista sem fjallað 

er um í þessari ritgerð.   

Þegar spurt hvar hversu miklu máli ákveðnir þættir skiptu við val á búsetu höfðu 

þátttakendur 5 punkta skala þar sem 1 stóð fyrir „skiptir mjög litlu máli“ og 5 stóð fyrir 

„skiptir mjög miklu máli“.   

4.3 Þátttakendur og framkvæmd rannsóknar 

Þýðið var skilgreint sem íbúar á Íslandi eldri en tvítugt. Niðurstöður munu þvi endurspegla 

skoðanir nokkuð breiðs aldurshóps. Í ágúst 2017 var spurningalisti sendur út á Facebook 

og notast við snjóboltaúrtak. Þátttakendur voru beðnir um að deila listanum áfram og á 

einungis 3 sólarhringum fengust rúmlega 620 svör. 70% svarenda voru kvenkyns, 29,8% 

karlkyns og 0,2% skilgreindu sig sem hvorugt. 

Aldursdreifingin var eftirfarandi; 11% voru á bilinu 21-30 ára, 28,4% á bilinu 31-40 ára, 

22,5% á bilinu 41-50 ára, 20,2% á bilinu 51-60 ára, 15,8% 61 árs eða eldri. Einungis 1,2% 

svarenda voru yngri en 21 árs.  Við úrvinnslu gagna voru hópar sameinaðir til að einfalda 

framsetningu niðurstaðna. Aldurshópar voru sameinaðir í 3 hópa, 30 ára og yngri, 31 – 50 

ára og 51 árs og eldri.  

Mynd 5 sýnir aldursdreifingu þátttakenda. 

 

 

                 Mynd 5 Aldursdreifing þátttakenda 
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Búseta þátttakenda var flokkuð niður í eftirfarandi 6 flokka eftir landshlutum; 

Höfuðborgarsvæðið, Vesturland og Vestfirðir, Norðurland, Austurland, Suðurland, 

Suðurnes.  Menntunarstig var einfaldað úr 5 stigum niður í 3 stig. Þeir sem höfðu eingöngu 

lokið grunnskóla, þeir sem höfðu lokið framhaldsskóla og síðan þeir sem höfðu lokið 

háskóla.  

Mynd 6 sýnir menntunarstig þátttakenda. 

 

Mynd 6 Menntunarstig þátttakenda 

Þátttakendum var skipt í fjóra flokka eftir heildartekjum heimilisins. 

Mynd 7 sýnirTekjudreifingu þátttakenda. 

 

Mynd 7 Tekjuskipting þátttakenda 
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Í töflu 1 má sjá hvernig þátttakendur skiptust eftir því hvort þeir áttu börn eða ekki, 

hvort þeir áttu sitt eigið húsnæði eða ekki og eftir hjúskaparstöðu. 

Tafla 1. Skipting þátttakenda eftir búsetuskilyrðum, hjúskaparstöðu og börnum á framfæri 

 Já Nei 

Á eigið húsnæði 80% 20% 

Í sambúð / Gift(ur) 77% 23% 

Á börn 44% 56% 

 

4.4 Greining gagna 

Eftir hreinsun gagna var notast við SPSS forritið til að greina gögnin og öðlast dýpri skilning 

á niðurstöðunum. Tíðnitöflur voru fengnar sem og krosstöflur. T-próf voru gerð og einnig 

notast við dreifigreiningu (e.Anova). Til þess að sjá hvar munurinn milli hópa lá var gert Post 

hoc, Tukey próf og tölfræðilegur munur milli hópa kannaður. 
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5 Niðurstöður 

Niðurstöðum er skipt niður í tvo kafla. Annars vegar helstu niðurstöður þegar spurt var 

„Hversu miklu máli skipta eftirfarandi þættir við val á íbúðarkaupum?“  og hins vegar 

itarlegar niðurstöður þar sem kafað er dýpra í svörin með hliðsjón af bakgrunnsbreytum 

þátttakenda. 

5.1 Helstu niðurstöður 

Það sem skipti þátttakendur mestu máli þegar þeir hugðust fara út í íbúðarkaup var verð 

eignar. Það sem skipti þá næst mestu máli voru gæði eignar. Næst í röðinni kom 

staðsetning húsnæðisins og þar á eftir þjónusta í nágrenninu. Ímynd hverfisins eða 

bæjarfélagsins sem þátttakendur hugðust flytja í var fimmta mikilvægasta atriðið og þar 

á eftir kom nálægð við vinnustað eða skóla. Nálægð við vini eða ættingja var sjöunda 

mikilvægasta atriðið og næst komu almenningssamgöngur. Minnst mikilvægasta atriðið 

var síðan öflugt íþróttastarf í hverfinu. Mynd 8 sýnir hvað svarendum þótti mikilvægast 

þegar kom að því að velja sér búsetu. 

 

 

Mynd 8 Mikilvægi þátta við val á búsetu 
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5.2.1 Verð eignar 

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar var verð eignar sá þáttur sem skipti þátttakendur 

mestu máli þegar kom að því velja sér húsnæði. Rúmlega 80% svarenda þótti sá þáttur 

skipta frekar miklu eða mjög miklu máli. Mynd 9 sýnir mikilvægi verðs eignar. 

 

 

                        Mynd 9 Verð eignar 
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5.2.2 Ástand/gæði/aldur eignar 

Það sem skipti svarendur næst mestu máli við kaup á húsnæði var ástand, gæði eða aldur 

eignar. Rúmlega 80% svarenda fannst þessi atriði skipta frekar miklu eða mjög miklu máli. 

Mynd 10 sýnir mikilvægi ástands eignar. 

 

 

                        Mynd 10 Ástand eignar 

 

Samkvæmt t-prófi þótti konum (M = 4,27 , SD = 0,80) þetta atriði skipta meira máli 

heldur en körlum (M = 4,03 , SD = 0,87; t(618) = -3,366 ; p < 0,05) og er marktækur munur 

þar á milli. Samkvæmt dreifingreiningu fannst þátttakendum á aldursbilinu 31-50 ára (M 

= 4,09, SD = 0,84) þetta atriði skipta meira máli heldur en  þeim sem voru yngri (M = 4,3, 

SD = 0,83) eða eldri (M = 4,32, SD = 0,78) og var munurinn þar marktækur F(2 , 618) = 

6,783 p < 0,05.  Ekki var munur á milli þeirra sem áttu sitt eigið húsnæði og þeirra sem 

áttu ekki eigið húsnæði né hvort að viðkomandi var í hjónabandi eða staðfestri sambúð 

samanborið við þá sem voru það ekki. Þeim sem ekki eiga börn (M = 4,33, SD = 0,80) þykir 

þetta atriði skipta meira máli heldur en barnafólki (M = 4,1, SD = 0,83) og sýnir t-próf 

marktækan mun t(619) = 3,485 p < 0,05.  Ekki var munur á milli menntunarstigs svarenda 

hvað þetta atriði varðar. Ekki mældist heldur munur á milli tekjuhópa. 
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5.2.3 Staðsetning 

78,9% þátttakenda svaraði því að staðsetning húsnæðis skipti þá frekar miklu eða mjög 

miklu máli.  Mynd 11 sýnir afstöðu þátttakenda á mikilvægi staðsetningar húsnæðis. 

 

 

                       Mynd 11 Staðsetning húsnæðis 

 

Ekki var munur á milli kynja hvað staðsetningu húsnæðis varðar. Með dreifigreiningu 

kom í ljós að svarendum í aldurshópnum 31-50 ára (M = 4,32, SD = 0,92) þótti þetta atriði 

skipta meira máli heldur en þeim sem yngri (M = 4,05, SD = 0,92) eða eldri (M = 4,0, SD = 

1,10) voru F(2, 618) = 6,669 ; p < 0,05. Þar var ekki munur á milli hópa eftir því hvort 

þátttakendur áttu sitt eigið húsnæði eða ekki. Nánast enginn munur var á milli hópa eftir 

hjúskaparstöðu hvað þetta atriði varðar. Þeim svarendum sem áttu börn (M = 4,31, SD = 

0,96) þótti staðsetning húsnæðis skipta töluvert meira máli heldur en þeim barnlausu (M 

= 4,01, SD = 1,09) og var marktækur munur þar á milli samkvæmt t-prófi t(619) = -3,537 

p < 0,05. Munur var á milli hópa eftir menntunarstigi hvað varðar staðsetningu húsnæðis.  

Dreifigreining leiddi í ljós marktækan mun á milli þeirra sem höfðu eingöngu lokið 

grunnskólaprófi (M = 3,89, SD = 1,14 og þeirra sem höfðu háskólamenntun (M = 4,30, SD 

= 0,97), F(2, 613) = 7,588 p < 0,05.  Þeim tekjuhæstu (M = 4,45, SD = 0,76) þótti staðsetning 

húsnæðis mikilvægari heldur en þeim næst tekjulægstu (M = 3,99, SD = 1,18). Marktækur 

munur var þar á milli F(3 ,565) = 6,120 p < 0,05. 
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5.2.4 Þjónusta í nágrenni 

73,6% þátttakenda svörðu því að þjónusta í nágrenninu, svo sem skólar, verslanir, 

sundlaugar ofl., skipti miklu eða mjög miklu máli. Mynd 12 sýnir mikilvægi þjónustu í 

nágrenni húsnæðis. 

 

 

                       Mynd 12 Þjónusta í nágrenni 

 

Ekki var munur á milli kynja hvað þetta atriði varðar. Dreifigreining sýndi marktækan 

mun á milli aldurshópanna 31-50 ára (M = 4,22, SD = 0,88) og 51 árs eða eldri (M = 3,75, 

SD = 1,10) hvað varðar þessa þjónustu. Svarendum i elsta aldurshópnum þótti þetta skipta 

minna máli heldur en þeim í næsta aldurshóp fyrir neðan F(2, 618) = 14,479 p < 0,05. Það 

er einnig marktækur munur á milli svarenda eftir því hvort að þeir áttu sitt eigið húsnæði 

(M = 4,09, SD = 0,93) eða ekki (M = 3,74, SD = 1,25). T-próf sýndi að þeir sem áttu ekki 

eigið húsnæði fannst þetta skipta minna máli, t(155) = 2,953 p < 0,05. Þeim einhleypu (M 

= 3,82, SD = 1,08) þótti þetta atriði skipta minna  máli heldur en þeim sem voru giftir eða 

í sambúð (M = 4,09, SD = 0,98) og var þar marktækur munur á milli hópa t(219) = 2,649 p 

< 0,05.  Barnafólki (M = 4,22, SD = 0,87) þótti þjónusta í nágrenninu skipta meira máli 

heldur en þeim barnlausu (M = 3,77, SD = 1,11) og var þar marktækur munur á milli hópa, 

t(512) = -5,567 p < 0,05. Ekki mældist munur á milli hópa eftir menntunarstigi né eftir 

innkomu hvað þetta atriði varðar.  
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5.2.5 Ímynd hverfis eða bæjarfélags 

55,9% Svarenda þótti ímynd hverfis eða bæjarfélags skipta miklu eða mjög miklu máli. 

Mynd 13 sýnir hversu mikilvægt þátttakendum þótti ímynd hverfis eða bæjarfélags. 

 

 

                       Mynd 13 Ímynd hverfis eða bæjarfélags 

 

Ekki var munur á milli kynja varðandi ímynd hverfis eða bæjarfélags. Marktækur munur 

mældist á milli aldurshópa. Dreifigreining leiddi í ljós að aldurshópnum 51 árs eða eldri 

(M = 3,75, SD = 1,09) fannst þetta atriði skipta meira máli heldur en aldurshópnum þar 

fyrir neðan eða þátttakendum á aldursbilinu 31 – 50 ára (M = 3,49, SD = 1,06), F(2, 619) = 

4,625 p < 0,05.  Marktækur munur mældist á milli þeirra sem eiga sitt eigið húsnæði (M = 

3,64, SD = 1,03) og þeim sem ekki eiga sitt eigið húsnæði (M = 3,30, SD = 1,30). Með t-

prófi kom í ljós að húsnæðiseigendum fannst þetta atriði skipta meira máli heldur en 

hinum, t(620) = 3,130 p < 0,05.  Ekki var munur á svarendum eftir hjúskaparstöðu né eftir 

því hvort að þeir áttu börn eða ekki hvað þetta atriði varðar. Einnig mældist hvorki munur 

milli hópa eftir menntunarstigi né eftir tekjum. 

5.2.6 Nálægð við vinnnustað eða skóla. 

46,5% svarenda þótti nálægð við vinnustað eða skóla ekki skipta miklu máli. Mynd 14 

sýnir afstöðu svarenda til mikilvægi þessa atriðis. 
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                       Mynd 14 Nálægð við vinnustað eða skóla 

 

T-próf sýndi að konum sem svöruðu (M = 3,63, SD = 1,10) þótti þetta atriði skipta meira 

máli heldur en körlum (M = 3,25, SD = 1,13) og var þar marktækur munur milli kynja, 

t(619) = -3,868 p < 0,05.  Dreifigreining leiddi í ljós að þátttakendum á aldursbilinu 31-50 

ára (M = 3,62, SD = 1,06) þótti þetta atriði mikilvægara heldur en  þeim sem eldri voru (M 

= 3,39, SD = 1,21) og mældist sá munur marktækur F(2,619) = 3,035 p < 0,05. Ekki var 

munur á milli hópa eftir því hvort þeir áttu húsnæði né eftir hjúskaparstöðu. Barnafólki 

(M = 3,61, SD = 1,04) fannst þetta atriði mikilvægara en þeim barnlausu (M = 3,40 , SD = 

1,20) og mældist þar marktækur munur samkvæmt t-prófi, t(548) = -2,341 p < 0,05. Ekki 

mældist munur á milli hópa eftir tekjum né eftir menntunarstigi. 

5.2.7 Nálægð við ættingja eða vini 

Rúmlega helmingi þátttakenda eða 52,6% fannst nálægð við vini og ættinga ekki svo 

mikilvæg. Mynd 15 sýnir hversu miklu máli þátttakendum þótti að vera búsettir nálægt 

vinum og ættingjum. 
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                       Mynd 15 Nálægð við ættingja eða vini 

 

Með t-prófi mældist marktækur munur á milli kynja, t(619) = -3,755 p < 0,05 , þar sem 

kvenkyns þátttakendum (M = 3,53 , SD = 1,11) þótti þetta atriði mikilvægara en karlkyns 

þátttakendum (M = 3,16 , SD = 1,13).  Ekki var munur á milli svarenda eftir aldri, 

hjúskaparstöðu né hvort að þeir áttu eigið húsnæði eða ekki. Barnlausum þátttakendum 

(M = 3,53 , SD = 1,15) fannst þetta atriði mikilvægara heldur en barnafólki (M = 3,33 , SD 

= 1,11) og var marktækur munur þar á milli,  t(620) = 2,197 p < 0,05.  Ekki mældist munur 

á milli hópa eftir menntunarstigi. Með dreifigreiningu mældist marktækur munur á milli 

tekjuhópa hvað þetta atriði varðar. Þeim sem hafa tekjur á bilinu 400.000,-kr. – 799.999,-

kr. (M = 3,60 , SD = 1,14) fannst þetta atriði mikilvægara heldur þeim sem voru i næsta 

tekjubili 800.000,-kr. – 1.199.999,-kr. (M = 3,27 , SD = 1,12),  F(3, 566) = 3,036 p < 0,05. 

5.2.8 Almenningssamgöngur 

56,6% svarenda þóttu almenningssamgöngur ekki skipta miklu máli eða svöruðu hvorki 

né. Mynd 16 sýnir afstöðu þátttakenda til mikilvægi almenningssamgangna í hverfi þeirra. 
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                       Mynd 16 Almenningssamgöngur 

 

Með t-prófi kom fram að kvenkyns þátttakendum (M = 3,26 , SD = 1,31) þóttu 

almenningsamgöngur í hverfinu skipta meira máli heldur en karlkyns þátttakendum (M = 

3,02 , SD = 1,31) og mældist marktækur munur á kynjunum, t(619) = -2,101 p < 0,05. 

Dreifigreining sýndi mun á elsta (M = 3,41 , SD = 1,33) og yngsta aldurshópnum (M = 2,83 

, SD = 1,41)  hvað mikilvægi almenningssamgangna varðar og mældist sá munur 

marktækur, F(2 ,619) = 6,643 p < 0,05. Ekki mældist munur á milli hópa eftir 

búsetuskilyrðum, hjúskaparstöðu, fjölda barna, menntun né innkomu. 

5.2.9 Íþróttastarf í hverfinu 

45.2% þátttakenda svöruðu því að öflugt íþróttastarf í hverfinu skipti þá miklu eða mjög 

miklu máli. Mynd 17 sýnir hversu mikilvægt þátttakendum þótti öflugt íþróttastarf eða 

íþróttafélag í hverfinu vera. 
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                  Mynd 17 Íþróttastarf í hverfinu 

 

Ekki mældist munur á kynjunum hvað þetta atriði varðar. Dreifigreining leiddi í ljós að  

aldurshópnum 31 – 50 ára (M = 3,52 , SD = 1,19) fannst þetta atriði mikilvægara heldur 

en bæði þeim sem yngri (M = 2,99 , SD = 1,30) og eldri voru (M = 2,75 , SD = 1,40) og var 

munurinn þar marktækur, F( 2 ,617) = 24,719 p < 0,05. Ekki var munur á svarendum eftir 

því hvort þeir áttu sitt eigið húsnæði eða ekki. Samkvæmt t-prófi fannst þeim einhleypu 

(M = 2,78 , SD = 1,39)  þetta atriði skipta minna máli heldur en þeim sem voru giftir eða í 

staðfestri sambúð (M = 3,31 , SD = 1,29) og mældist marktækur munur þar á milli, t(617) 

= 4,241 p < 0,05. Munur var á afstöfu til öflugs íþróttafélags í hverfinu eftir því hvort að 

svarendur áttu börn (M = 3,58 , SD = 1,18) eða ekki (M = 2,68 , SD = 1,33). Barnafólki þótti 

þetta atriði mikilvægara en hinum og var marktækur munur þar á milli, t(550) = -8,803 p 

< 0,05. Ekki mældist munur á milli hópa eftir menntunarstigi. Dreifigreining sýndi að þeim 

tekjuhæstu (M = 3,4 , SD = 1,26) fannst þetta atriði mikilvægara heldur en þeim 

tekjulægstu (M = 2,72 , SD = 1,40). Því hærri sem tekjur þátttakenda voru því hærra var 

meðaltalið á mikilvægi þessa atriðis. Munurinn milli tekjuhópa mældist marktækur, F(3 , 

564) = 4,972 p < 0,05. 

5.2.10 Tryggð við búsetu 

Könnuð var tryggð við búsetu með því að spyrja hvar þátttakendur ólust upp og hvar þeir 

vildu helst búa og þær niðurstöður settar í krosstöflu. Af þeim þátttakendum 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 Skiptir mjög
litlu máli

2 Skiptir frekar
litlu máli

3 Hvorki né 4 Skiptir frekar
miklu máli

5 Skiptir mjög
miklu máli

Öflugt íþróttastarf/íþróttafélag í hverfinu



 

38 

rannsóknarinnar sem ólust upp á höfuðborgarsvæðinu búa 87,6% þeirra þar ennþá. 

60,3% þeirra sem ólust upp á Vesturlandi eða Vestfjörðum búa þar ennþá.  Hlutfallið var 

56,5% á Suðurnesjum, 45,8% á Suðurlandi, 38,9% á Austurlandi og 38% á Norðurlandi. 

Mest var tryggðin því við höfuðborgarsvæðið en minnst við Norðurland. Af þeim sem 

ólust upp á höfuðborgarsvæðinu vilja 89,3% þeirra helst búa þar. Næst koma Vesturland 

og Vestfirðir með 56,7% hlutfall. Á Austurlandi var hlutfallið 46,2%, 45% á Suðurnesjum, 

39,8% á Norðurlandi og 39,5% á Suðurlandi.  Í töflu 2 má sjá hlutfall svarenda sem búa 

ennþá á þeim stað sem þeir ólust upp á. 

 Tafla 2. Tryggð við búsetu 

Uppeldisstaður Hlutfall  

Höfuðborgarsvæðið 87,6% 

Vesturland og Vestfirðir 60,3% 

Suðurnes 56,5% 

Suðurland 45,8% 

Austurland 38,9% 

Norðurland  38 % 

 

5.2.11 Áhugi á því að búa í nágrenni Reykjavíkur 

Af þeim sem tóku afstöðu til spurningarinnar og voru ekki búsettir fyrir úti á landi, svöruðu 

34% þeirra að þeir gætu hugsað sér að flytja í eitthvert af nágrannasveitarfélögum 

höfuðborgarsvæðisins en 66% gátu ekki hugsað sér það. Mynd 18 sýnir skiptingu milli 

hópanna. 
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                      Mynd 18 Gætirðu hugsað þér að flytja í eitthvert af nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur 

 

Hlutfall karlkyns þátttakenda sem svaraði því játandi að þeir gætu hugsað sér að búa í 

nágrannasveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins var hærra heldur en kvenna. 38,2% þeirra 

svöruðu þvi játandi en 32,3% kvenna. Ekki mældust tengsl milli hópa en sjá má ákveðna 

tilhneigingu. Því eldri sem svarendur voru því hærra var meðaltal þeirra sem vilja búa utan 

Reykjavíkursvæðisins en ekki mældust tengsl á milli aldurshópa. Af þeim sem áttu eigið 

húsnæði gátu 31,2% hugsað sér að búa utan höfuðborgarsvæðisins en af þeim sem áttu 

ekki eigið húsnæði gátu 47,8% hugsað sér það. Það mældust tengsl á milli þessara hópa, 

x²(1) = 6,665 p < 0,05. Þeir einhleypu gáfu hærra hlutfall hvað þetta varðar heldur en þeir 

sem voru giftir eða í staðfestri sambúð eða 37,4% á móti 33% svarenda. Ekki voru þó 

tengsl milli hópa eftir hjúskaparstöðu. 31,5% barnafólks gat hugsað sér að búa utan 

höfuðborgarsvæðisins á móti 37,8% þeirra barnlausu en þar mældust ekki tengsl á milli 

hópa. Þeir sem höfðu lokið framhaldsskólaprófi voru líklegastir til að íhuga þennan valkost 

en þeir sem höfðu lokið háskólaprófi ólíklegastir eða 44,2% á móti 29,7%. Þar mældust 

tengsl á milli hópa , x²(2) = 6,004 p < 0,05.  

5.2.12 Áhugi á að flytjast búferlum frá höfuðborgarsvæðinu og setjast þar að 

57% svarenda gátu vel hugsað sér að flytjast út fyrir höfuðborgarsvæðið og setjast þar að. 

Mynd 19 sýnir skiptingu milli þessara tveggja hópa. 
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                      Mynd 19 Gætirðu hugsað þér að flytja út fyrir höfuðborgarsvæðið og setjast þar að 

61,3 % karla gátu hugsað sér að flytjast út á land á móti 55% kvenna. Þar mældust þó 

ekki tengsl milli kynja. Af svarendum yngsta aldurshópsins gátu 48,6% hugsað sér þennan 

valkost á meðan 59% af elsta aldurshópnum var líklegur til þess að íhuga búferlaflutninga 

en ekki mældust tengsl milli aldurshópa. Ekki voru heldur tengsl milli þeirra sem áttu eigið 

húsnæði og þeirra sem áttu ekki eigið húsnæði en 63,6%  þeirra sem ekki áttu eigið 

húsnæði svöruðu játandi á móti 55,4%. Ekki voru tengsl eftir hjúskaparstöðu hvað þetta 

atriði varðar. 60,2%  þeirra barnlausu gátu hugsað sér að flytjast búferlum  en 54,6% 

barnafólks en engin tegsl mældust þar á milli. Þeir sem höfðu lokið grunnskólaprófi og 

þeir sem höfðu lokið framhaldsskóla voru jafn líklegir til þess að vilja flytja út á land en 

þeir sem höfðu lokið háskólaprófi ólíklegri en ekki voru þó tengsl milli hópa. 

5.2.13 Hversu bjartsýnir voru svarendur á að eignast sitt eigið húsnæði 

Af þeim sem ekki áttu sitt eigið húsnæði voru karlkyns þátttakendur mun bjartsýnni á að 

eignast sitt eigið húsnæði innan þriggja ára. 43% karlmanna sáu fyrir sér að geta eignast 

sitt eigið húsnæði innan þriggja ára en 32% kvenna. Þar mældust tengsl á milli kynjanna, 

x²(2) = 6,803, p < 0,05. Tengsl voru milli þátttakenda sem ekki áttu sitt eigið húsnæði eftir 

menntunarstigi. Af þeim minnst menntuðu sáu 18% fram á að geta eignast sitt eigið 

húsnæði innan þriggja ára á meðan 44% háskólamenntaðra sáu fram á að geta það. Þar 

mældust tengsl milli hópa, x²(4) = 22,433 p < 0,05. Þeir sem hvorki áttu börn né sitt eigið 

húsnæði voru bjartsýnni á að geta eignast sitt eigið húsnæði innan þriggja ára heldur en 

barnafólk. Þar var munurinn 44% á móti 27% og mældust tengsl á mili hópa, x² (2) = 5,975 

p < 0,05. 

Já;57%

Nei;43%

Gætirðu hugsað þér að flytja út fyrir 
höfuðborgarsvæðið og setjast þar að?
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5.2.14 Ímyndarauglýsingar bæjarfélaga 

Af þátttakendum könnunarinn höfðu  37% svarenda orðið varir við ímyndarauglýsingar 

frá bæjarfélögum á síðastliðnum 12 mánuðum. 39% af karlkyns þátttakendum og 36% af 

kvenkyns þátttakendum. Hæsta hlutfall þeirra sem höfðu orðið varir við 

ímyndarauglýsingar bæjarfélaga á síðastliðnum 12 mánuðum var í aldurshópnum 31 – 50 

ára eða 42%. Í aldurshópnum 30 ára eða yngri höfðu 29% orðið varir við slíkar auglýsingar 

og 32% svarenda í aldurshópnum 51 árs eða eldri. 
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6 Umræður 

Ákvörðunin um að flytjast búferlum, annað hvort innan ákveðins þéttbýlis eða þvert yfir 

landið er gríðarlega stór. Þar er tekin ákvörðun um í hvernig umhverfi eða samfélagi fólk 

vill búa, hvar og við hvað það vill starfa og hvort vinir eða ættingjar séu nálægir (Gylfi 

Magnússon, 1997). 

Þegar markaðssetja á borg eða bæjarfélag er mikilvægt að setja sér langtímamarkmið. 

Það er ekki nóg að auglýsa bara eftir íbúum því íbúarnir þurfa húsnæði og atvinnu. Einnig 

þurfa þeir aðgengi að ýmiss konar þjónustu og afþreyingu. Því þarf gott samspil milli 

opinberra og einkaaðila til þess að árangur náist í að efla byggð á ákveðnum svæðum. 

Fjölbreytileiki í atvinnuháttum er til þess fallinn að laða að fólk með mis mikla menntun. 

Einnig ber að hafa í huga hvernig atvinnutækifæri er boðið uppá á staðnum. Stóriðja laðar 

að sér einsleitt vinnuafl með miklum kynjahalla og hefur oftast neikvæð áhrif á ímynd 

bæjarins, á meðan umhverfisvænar og nýskapandi greinar auka á fjölbreytileika og geta 

eflt ímynd bæjarfélaga. Samgöngubætur til og frá staðnum sem og góðar 

almenningssamgöngur leggja einnig þung lóð á vogarskálarnar í átt að eflingu byggðar 

Það kom ekki á óvart að verð var sá þáttur sem vóg þyngst þegar að fólk var í 

fasteignahugleiðingum. Yngri aldurshóparnir töldu þetta skipta meira máli heldur en þeim 

eldri enda aukast tekjur oftast þegar líður á starfsævi fólks. Neytendur vilja almennt 

greiða sem lægst verð fyrir vörur eða þjónustu og eru fasteignakaup engin undantekning 

á því. Konur virðast hafa sterkari skoðanir á þeim þáttum sem skipta máli þegar farið er 

út í fasteignakaup heldur en karlar. Þeir karlmenn sem tóku þátt í könnuninni fannst í nær 

öllum tilfellum atriðin sem spurt var um skipta minna máli heldur en kvenkyns 

þátttakendum kannanarinnar. Eina undantekningin var þegar spurt hvar um hversu miklu 

máli öflugt íþróttafélag eða íþróttastarf væri í hverfinu. Karlmenn sem ekki áttu sitt eigið 

húsnæði voru þó almennt bjartsýnni en konur á að eignast sitt eigið húsnæði á næstu 

misserum.  

Það kom á óvart hversu hátt hlutfall þátttakenda eða um 57% gátu hugsað sér að 

flytjast búferlum út á land og setjast þar að. Hér má þó leiða líkur að því að túlkun fólks á 

því hvað sé að flytja út á land sé mismunandi.  

Að komast inn á fasteignamarkaðinn í dag er erfitt. Mikill munur er á framboði og 

eftirspurn sem má rekja til nokkurra þátta. Eftir fjármálakreppuna 2008 varð hrun í 
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byggingu íbúðarhúsnæðis og myndaðist í kjölfarið skortur á framboðshlið húsnæðis. 

Aukinn ferðamannastraumur til Íslands hefur haft í för með sér að fjárfesting í byggingu 

hótela og gistirýma fyrir ferðamenn hefur snar aukist á kostnað nýbygginga 

íbúðarhúsnæðis. Útleiga húsnæðis til ferðamanna hefur einnig aukist mikið á 

undanförnum árum sem hefur komið niður á leigumarkaðinum. Þessir þættir sem hafa 

minnkað framboðið á íbúðarhúsnæði til sölu eða leigu hafa haft í för með sér miklar 

verðhækkanir á bæði fasteigna og leigumarkaðinum. Einnig hefur fólksfjölgun á landinu 

aukið á þennan vanda (Almar Guðmundsson, 2016; Lúðvík Elíasson og Önundur Páll 

Ragnarsson, 2018).  

Framangreint ástand á húsnæðismarkaði ætti að vera tækifæri fyrir bæjarfélög sem 

ekki búa við skort á húsnæði að ráðast í markaðsstarf með það fyrir augum að fjölga 

íbúum og efla byggð á staðnum. Fjölgun íbúa hefur oftast jákvæð áhrif á samfélög en 

getur þó að einhverjum tilfellum talist neikvæð. Tekjur bæjarfélaga aukast í formi aukinna 

útsvarstekna og annara gjalda íbúa á svæðinu en á móti geta útgjöld samfélagsins einnig 

hækkað. Fjölgun skólabarna kallar á aukinn kostnað og aukin umferð getur aukið á 

kostnað við innviði svo dæmi séu tekin. Einnig mun fjölgun íbúa á ákveðnu svæði hækka 

húsnæðisverð sem í kjölfarið hægir á fjölguninni (Faris, 2018)  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar þótti 74% þátttakenda þjónusta í nágrenni 

húsnæðis síns vera mikilvæg. Skólar, verslun, sundlaugar og fleira, skipti mestu máli fyrir 

menntað barnafólk sem var gift eða í sambúð. Þessi atriði koma kannski ekki á óvart en 

geta gefið vísbendingu um mismun milli hópa þegar skilgreina á markhóp sem ná á til við 

markaðssetningu. 

45% þátttakenda svaraði því að íþróttastarf á staðnum sem þeir vilja búa á sé 

mikilvægt. Þeim sem fannst þetta mikilvægast voru vel menntað barnafólk á aldrinum 31-

50 ára með háar tekjur. Það ætti því að vera mikilvægt fyrir bæjarfélög að sinna þessum 

málaflokki vel og setja nægilegt fjármagn í íþróttastarf barna og unglinga. Fjárfesting í 

atvinnumanna íþróttum og byggingar á stórum íþróttamannvirkjum eru þó ekki bestu 

leiðirnar til að auka á velferð bæjarbúa. 

Það kom á óvart að tæplega helmingi svarenda fannst nálægð við vini og ættingja ekki 

svo mikilvæg þegar framtíðar búseta var valin. Barnafólki fannst þetta atriði skipta minna 
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máli heldur en þeim barnlausu. Fólk sem á börn ætti að vera líklegra til þess að ílengjast í 

ákveðnum bæjum eða bæjarhlutum á meðan börn þeirra eru á skóla eða á leikskólaaldri.  

Tæplega 47% svarenda fannst nálægð við vinnustað eða skóla ekki vera mikilvæg en 

konum þótti þetta atriði mikilvægara heldur en körlum. Hér hefði mátt skilgreina nálægð 

betur í spurningunni þar sem fólk metur nálægð eflaust mjög mismunandi. Ferðatími er 

einnig mjög mismunandi eftir búsetu og vinnustað og skipta þar þættir einsog ferðamáti 

og umferðarþungi máli.   

Ímynd bæja skiptir fólk máli en 56% þátttakenda svaraði því játandi og þeim 

tekjuhæstu fannst þetta atriði mikilvægara heldur en þeim tekjulægri. Jákvæð ímynd 

bæjarfélags er því atriði sem vert er að hafa í huga þegar markaðssetja á bæi eða 

byggðarlög. 

Hlutfall þeirra sem höfðu orðið varir við auglýsingar frá bæjarfélögum á síðastliðnum 

12 mánuðum var eingöngu 37%. Það má því velta því fyrir sér hvort að þær herferðir sem 

bæjarfélög hafa ráðist í séu rétt útfærðar eða hvort val á miðlum til að koma boðskapnum 

á framfæri hafi ekki verið nógu vel ígrundað. Hins vegar má velta því fyrir sér hver sé 

vænlegasti markhópurinn og hvaða atriði séu líklegust til að hafa áhrif á fólk þegar verið 

er að markaðssetja borgir eða bæjarfélög. Fólk horfir fyrst og fremst á trygga atvinnu og 

tryggt húsnæði þegar það flyst milli landshluta og því þarf að reyna að skapa jafnvægi í 

framboði á þessum tveimur þáttum. Þó hafa breyttir atvinnuhættir og tækniframfarir 

undanfarinna áratuga haft í för með sér aukinn sveigjanleika varðandi búsetu og atvinnu. 

Ekki er lengur nauðsynlegt að allir starfsmenn ýmissa fyrirtækja mæti á ákveðin vinnustað 

heldur með bættri samskiptatækni geta þeir unnið sína vinnu nánast hvar sem er. Einnig 

hafa þessar tækniframfarir gert það að verkum að ýmsar ríkisstofnanir sem áður fyrr voru 

allar staðsettar á höfuðborgarsvæðinu hafa færst út á land. Dæmi um þetta eru 

Byggðastofnun sem upphaflega var staðsett í Reykjavík en árið 2000 var öll starfsemi 

hennar flutt norður á Sauðárkrók (Byggðastofnun, 2018). Árið 2007 var starfsemi 

Fæðingarorlofssjóðs alfarið flutt á Hvammstanga eftir að hafa alla tíð verið staðsett í 

Reykjavík (Vinnumálastofnun, 2008).  

Bæir eða byggðarlög á Íslandi sem vilja fara í markaðsherferðir með það að markmiði 

að fjölga íbúum og efla samfélagið á staðnum ættu að horfa til ýmissa atriða. Mikilvægt 

er að skilgreina markhópinn sem á að ná til þegar farið er út í markaðsaðgerðir til þess að 
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auðvelda val á þeim leiðum sem farnar eru til þess að breiða út boðskapinn. Einnig þarf 

að gera kostnaðaráætlun og setja raunhæf langtímamarkmið. Það getur tekið nokkura ára 

vinnu að skipuleggja slíka markaðsherferð og ætti hún að vara í að minnsta kosti 2-3 ár ef 

vel á að takast til. Þó má leiða að því líkur að fyrir smærri byggðarlög eru fjárveitingar ekki 

það miklar að hægt sé að halda úti nokkurra ára markaðsherferðum líkt og hjá 

stórborgum. Það getur því verið gagnlegt fyrir smærri byggðarlög að fara í sameiginleg 

verkefni með nærliggjandi byggðum. Eins og komið hefur fram er samspil opinberra og 

einkaaðila mjög mikilvægt til þess að takmörk náist. Það er bæði vænlegra til árangurs og 

ætti að dreifa kostnaðinum af markaðsstarfinu á fleiri aðila. Einnig er gott samband við 

íbúa bæjarfélagsins mikilvægt til þess að sátt ríki um framtíðarsýn staðarins. Ef að íbúarnir 

eru ósáttir við framtíðarsýn bæjarfélagsins er hætta á fólksfækkun sem er þvert á 

markmið markaðsherferðarinnar. Það gilda sömu lögmál með íbúa sem neytendur og 

með almenna viðskiptavini fyrirtækja að því leiti að það er margfalt dýrara að fá  nýja 

kúnna heldur en að viðhalda þeim sem fyrir eru. Því er ekki ráðlagt að einblína eingöngu 

á að fjöga íbúum bæjarfélagsins, heldur þarf einnig að hlúa að þeim sem fyrir eru. 

Byggðastefna á Íslandi er umdeild og skiptast menn í tvær fylkingar um ágæti hennar. 

Stundum er talað um landsbyggðina gegn höfuðborgarsvæðinu í þeim efnum. Fyrir 

byggðarlög úti á landi er byggðarstefna afar mikilvæg. Aukin opinber þjónusta, 

samgöngubætur og fjölgun ríkisstarfa á landsbyggðinni hefur lengi verið baráttumál minni 

bæjarfélaga og sveita úti á landi. Því er þrýstingur landsbyggðarinnar mikilvægur til að 

halda úti byggðastefnu með það að markmiði að jafna tækifæri og efla byggð úti á landi. 

Að ná sátt um byggðastefnu á Íslandi væri skref í rétta átt og er norska fyrirmyndin 

áhugaverður kostur. Á Vesturlandi hefur ekki verið farið mikið í kerfisbundar 

markaðsaðgerðir með það fyrir augum að fjölga íbúum heldur voru gerðar rannsóknir á 

ánægju íbúa landshlutans með hin ýmsu atriði og reynt að bæta það sem íbúarnir voru 

óánægðastir með. Þessi vinna hefur greinilega borið árangur þar sem íbúar á þessu svæði 

eru bæði ánægðir með sveitarfélögin sín og eru ólíklegir til þess að vilja flytja burt (Vífill 

Karlsson, 2018). Á Vesturlandi er hlutfall þeirra sem ólust þar upp og búa þar ennþá um 

60% á meðan innan við 40% af þeim sem ólust upp á Norður og Austurlandi búa þar 

ennþá. Eðlilega þarf ungt fólk að flytja tímabundið á meðan það menntar sig ef sá 

möguleiki er ekki í boði í þeirra heimabyggð. En er það eðlilegt eða ásættanlegt fyrir þessi 

svæði, Norður og Austurland, að yfir 60% íbúa sem ólust þar upp hafi ekki snúið aftur?  
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Þrátt fyrir að fasteignamarkaðurinn á höfuðborgarsvæðinu sé erfiður fyrir þá sem ekki 

hafa eignast sína eigin fasteign og leigumarkaðurinn sé í hæstu hæðum þá er ekki nóg 

fyrir sveitarfélög utan höfuðborgarsvæðisins að einblína á að bjóða ódýrara húsnæði eða 

lágt lóðaverð. Þó að það sé vissulega hvetjandi fyrir fólk að geta eignast sitt eigið húsnæði 

á betri kjörum heldur en á mölinni, þá þarf að mati höfundar meira til. Fjölbreytt atvinnulíf 

og tækifæri til nýsköpunar eru til þess fallin að laða að vel menntað fólk og frumkvöðla.  

Til þess að svara spurningunni sem lagt var með í upphafi þá er það mat höfundar að 

mikilvægt sé fyrir bæjarfélög sem hafa það að markmiði að fjölga íbúum og auka á velsæld 

íbúa, að fá í lið með sér sérfræðinga á sviði markaðsmála. Þeir eru betur til þess fallnir að 

greina styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri bæjarins og setja upp markaðsáætlanir 

sem eru líklegri til árangurs heldur en þegar pólítíkusar í bæjar eða borgarstjórnum taka 

einhliða ákvarðanir um hvað sé vænlegast til árangurs. Íbúakannanir líkt og Samband 

sveitarfélaga á Vesturlandi hefur látið framkvæma, eru góð leið í að öðlast skilning á því 

hvað skiptir íbúana mestu máli og í kjölfarið koma til móts við þær þarfir. Það eru tækifæri 

fyrir sveitarfélög á landsbyggðinni sem vilja stækka en til þess að ná árangri þarf gott 

sambland af markaðsrannsóknum og markaðsstarfi í sátt og samlyndi við íbúa og fyrirtæki 

á staðnum. 
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7 Takmarkanir 

Í rannsókninni sem gerð var eru nokkur atriði sem gætu haft áhrif á niðustöðurnar og taka 

þarf tillit til þeirra. Til að mynda voru kvenkyns þátttakendur rannsóknarinnar um 70% 

sem gæti haft áhrif, sérstaklega þegar verið er að skoða mun á afstöðu milli kynjanna.  

Snjóboltaúrtak getur leitt til úrtaksvillu og reikna má með að sú hafi orðið raunin. Boltinn 

stoppaði óvenju lengi uppi á Akranesi. Um 11% svarenda ólust þar upp og tæp 10 % búa 

þar í dag. Miðað við íbúafjölda á Íslandi hefði þetta hlutfall átt að vera í kringum 2% ef að 

dreifingin hefði verið nokkuð jöfn yfir landið.  Einnig hefði verið hentugra að fá fleiri 

þátttakendur úr aldurshópnum yngri en 30 ára en hann innihélt eingöngu um 13% 

þátttakenda. Einnig hefði verið hentugra ef skiptingin hefði verið jafnari milli hópanna 

sem áttu sitt eigið húsnæði og þeirra sem ekki áttu sitt eigið húsnæði en tæp 80% 

þátttakenda áttu sitt eigið húsnæði. 
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Viðauki 

Spurningalisti. 

Eftirfarandi texti var sendur út á Facebook: 

Hæ. Gætir þú vinsamlegast svarað örstuttri könnun sem fjallar um val á búsetu. 

Könnunin er hluti af lokaverkefni mínu við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Það 

tekur aðeins um 5 mínútur að svara. Smelltu á linkinn til að svara könnuninni : 

https://goo.gl/forms/utXdn1O9zCPED6kU2. Það væri einnig mjög vel þegið ef þú myndir 

deila þessu fyrir mig. Með fyrirfram þökk. Guðjón 

 

Spurning 1; 

Hvert er kyn þitt? 

a) Karlkyn 

b) Kvenkyn 

c) Annað 

Spurning 2; 

Hver er aldur þinn? 

a) 20 ára eða yngri 

b) 21-30 ára 

c) 31-40 ára 

d) 41-50 ára 

e) 51-60 ára 

f) 61 eða eldri 

 

Spurning 3; 

Hver er núverandi búseta þín? Vinsamlegast skráið póstnúmer 

Spurning 4;  

Hvað af eftirtöldu lýsir þínum búsetuskilyrðum best? 

a) Bý heima hjá foreldrum/tengdaforel… 

b) Ég er á almenna leigumarkaðnum 

c) Ég bý á Stúdentagörðunum 
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d) Ég á mitt eigið húsnæði 

e) Bý heima hjá foreldrum eða tengdaforeldrum 

f) Ég er á leigumarkaðnumBúseti 

 

Spurning 5; Hver er hjúskaparstaða þín? 

a) Í hjónabandi/staðfestri sambúð 

b) Í sambúð 

c) Einhleyp(ur)/ekki í hjónabandi eða sambúð 

d) Fráskilin(n 

e) Ekkja/Ekkill 

f) Í hjónabandi/staðfestri samvist 

g) EInhleyp(ur)/Ekki í hjónabandi eða… 

h) Fráskílin 

 

Spurning 6; Eru heildartekjur heimilisins, fyrir skatt: 

a) 0-399.000 kr 

b) 400.000-799.000 kr 

c) 800.000-1.190.000 kr 

d) 1.200.000 eða hærri 

e) Vil ekki svara 

 

Spurning 7; Hver er fjöldi barna á þínu framfæri? Vinsamlegast skráið fjölda 

Spurning 8; Hvaða menntun hefur þú lokið? Merktu við hæstu prófgráðu. 

a) Lokið grunnskólaprófi 

b) Lokið framhaldsskóla/iðnnámi  

c) Lokið BA eða BS gráðu í háskóla  

d) Lokið meistara eða doktorsgráðu 

 

Spurning 9; Í hvaða hverfi/bæjarfélagi ólst þú upp? Vinsamlegast skráið póstnúmer. 

Spurning 10; Hversu miklu máli skipta eftirfarandi þættir við val á íbúðarkaupum? 

a) Staðsetning húsnæðis, t.d. ákveðin hverfi eða ákveðin póstnúmer 

b) Verð eignar 

c) Þjónusta í nágrenni (verslanir, skólar, íþróttahús, sund o.þ.h.) 

d) Nálægð við vinnustað/skóla 

e) Nálægð við ættingja og vini 
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f) Öflugt íþróttastarf/íþróttafélag í hverfinu 

g) Almenningssamgöngur 

h) Ástand/gæði/aldur eignar 

i) Ímynd hverfis eða bæjarfélags 

 

Spurning 11; Gætirðu hugsað þér að flytja í eitthvert af nágrannasveitarfélögum 

Reykjavíkur (td. Reykjanesbæ, Akranes, Hveragerði, Þorlákshöfn) þó að þú starfir eða 

stundir nám á stór-Reykjavíkursvæðinu? 

a) Nei, get ekki hugsað mér það 

b) Já, gæti vel hugsað mér það 

c) Ekki viss 

d) Ég bý ekki á höfuðborgarsvæðinu 

 

Spurning 12; Gætirðu hugsað þér að flytja út fyrir höfuðborgarsvæðið og setjast þar að? 

a) Já, gæti vel hugsað mér það 

b) Nei, gæti ekki hugsað mér það 

c) Ekki viss 

d) Ég bý ekki á höfuðborgarsvæðinu 

 

Spurning 13; Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir leigja húsnæði af vinnuveitanda 

þínum? ( eins og td. Ikea o.fl. fyrirtæki ætla að bjóða uppá ) 

Spurning 14; Í hvaða póstnúmeri myndir þú helst vilja búa? 

Spurning 15; Hefur þú orðið var/vör við ímyndarauglýsingar frá bæjarfélögum á sl. 12 

mánuðum? 

a) Já 

b) Nei 

 

Spurning16; Ef þú átt ekki eigið húsnæði, hvenær sérðu fyrir þér að geta eignast þitt 

eigið húsnæði? 

a) Innan 12 mánaða 

b) Eftir 1-3 ár 

c) Eftir 4-6 ár 

d) Eftir 7 ár eða lengur 
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e) Aldrei 

f) Ég á eigið húsnæði 
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