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Samantekt 
 Í þesari ritgerð mun höfundur leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Er 

markaður fyrir afþreyingartjaldsvæði á Íslandi? Með afþreyingartjaldsvæði er átt við 

tjaldsvæði sem býður uppá skipulagða afþreyingardagskrá fyrir bæði börn og fullorðna. 

Til að komast að því var lagður fyrir spurningarlisti með 25 spurningum og var markmið 

hans að svara rannsóknarspurningunni. Til að byrja með var íslenski markaðurinn fyrir 

tjaldsvæði skoðaður í heild, sem og sá danski, og athugað hvort að þeim svipi til hvors 

annars. Einnig voru afþreyingartjaldsvæði, sem hafa svipaða hugsun á bak við sig í 

Danmörku skoðuð og séð hvernig þau standa á danska markaðinum. 

 Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar voru þær að á Íslandi reynist vera 

markaður fyrir afþreyingartjaldsvæði og er markhópur þess fyrst og fremst fjölskyldufólk, 

eða fólk börn, eitt eða fleiri. Meirihluti þátttakenda velur afþreyingartjaldsvæði framyfir 

hefðbundið tjaldsvæði og mikill meirihluti þátttakenda hefur áhuga á að gista þar a.m.k. 

einu sinni yfir sumartímann. Einnig leiddu niðurstöður í ljós að fólk er yfirhöfuð tilbúið 

til að greiða 100-140% hærra gjald fyrir næturgistingu á afþreyingartjaldsvæði heldur en 

það þarf  að greiða á hefðbundu tjaldsvæðunum. Það sem mikilvægast þykir að hafa í 

nágrenni svæðisins er sundlaug en einnig þykir mikilvægt að hafa hefðbundin leiktæki og 

aðstöðu fyrir sameiginlega kvöldvöku inná svæðinu. Suðurland er sá landshluti sem íbúar 

höfuðborgarsvæðisins sækja einna helst í en sá landshluti er einnig vinsæll meðal 

landsmanna allra. Þar af leiðandi er hægt að segja að besta staðsetning 

afþreyingartjaldsvæðis sé á Suðurlandi, í hæfilegri fjarlægð frá Höfuðborginni. 
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1 Inngangur 

Viðfangsefnið í þessari rannsókn er að athuga hvort markaður sé á Íslandi fyrir 

svokallað afþreyingartjaldsvæði. Með afþreyingartjaldsvæði er átt við tjaldsvæði sem 

býður uppá dagskrá, sem skipulögð er af starfsmönnum svæðisins og væri dagskráin bæði 

skipulögð með tilliti til barna, sem og fullorðna. Starfsfólkið færi þá með þau börn sem 

gista á svæðinu í allskyns leiki, þrautir og keppnir þar sem börnin geta kynnst hvert öðru 

og leikið sér saman á meðan og eru þau þá þar með í gæslu svæðisins. Foreldrarnir geta 

þar af leiðandi skroppið frá, farið í göngur, fylgst með leikjum eða slappað af. Einnig væri 

hugmyndin að bjóða uppá samskonar dagskrá fyrir fullorðna, s.s. dagskrá sem er 

fyrirfram skipulögð af starfsmönnum og fólk tekur þátt í ýmsum þrautum, leikjum eða 

keppnum sem eru þá sniðnar að því að vera skemmtilegar og hrista það fólk saman sem 

gistir á tjaldsvæðinu. Á kvöldin væri svo hugmyndin að bjóða uppá kvölddagskrá, t.d. 

með sameiginlegu grilli, lifandi tónlist, kvöldvöku og varðeldi. 

Samkvæmt gistiskýrslu Hagstofu Íslands  var árið 2008 132 tjaldsvæði um land allt. 

Flest voru þau á Suðurlandi en fæst á Höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum. Til að sjá 

hvernig hinn almenni markaður fyrir tjaldsvæði er á Íslandi var þróun hans skoðuð frá 

árinu 2005-2008. Í ljós kom að þróunin er jákvæð og eru tjaldsvæði almennt séð 

næstvinsælasti gistimöguleikinn þegar horft er á alla þá gististaði sem í boði eru á Íslandi.  

Þýði rannsóknarinnar var fólk búsett á höfuðborgarsvæðinu og var úrtak tekið úr því 

þýði með svokallaðri snjóboltaaðferð. Lagður var fyrir spurningalisti á netinu sem 

innihélt 25 spurningar; 21 almennar spurningar og 4 bakgrunnsbreytur til að geta 

skilgreint þáttakendurnar í hópa og séð hvort einhver markhópur komi í ljós. Almennu 

spurningarnar fjölluðu á einn eða annan hátt um það hvort markaður sé fyrir að opna 

afþreyingartjaldsvæði og hvaða hlutir er mikilvægast að hafa inná svæðinu sem og í 

umhverfi þess. Eftir að listinn hafði gengið manna á milli í rúmar 2 vikur voru 

niðurstöður færðar í Excel þar sem gögnin voru hreinsuð og þaðan svo í SPSS þar sem 

þau voru greind. 
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Markmið rannsóknarinnar er það að komast að því hvort markaður sé fyrir 

afþreyingartjaldsvæði af þessu tagi og þá hvort fólk sé almennt tilbúið til að greiða hærra 

gjald fyrir gistinguna þar heldur en gengur og gerist á almennum tjaldsvæðum. Leitast 

verður eftir að svara því hvaða þættir  það eru sem ráða hvaða tjaldsvæði fólk velur, s.s. 

hvort það séu einhverjir þættir í nágrenni svæðisins eða hlutir innan svæðisins sem skipta 

máli við val á tjaldsvæði. Einnig verður reynt að svara því hvort dagskrá 

afþreyingartjaldsvæðisins eigi að vera í gildi alla daga vikunnar yfir hásumarið, eða hvort 

áhugi sé frekar fyrir því að hafa einungis dagskrá um helgar, sem myndi þá draga úr 

kostnaði við að hafa aukastarfsfólk í vinnu. Aðrir þættir sem markmið er að komast að er  

hver besta staðsetning væri á svæðinu, þ.e.a.s. hversu langt fólk er tilbúið að keyra og 

hver sé vinsælasti landshlutinn til að fara í útilegu. Til að finna út markhóp 

afþreyingartjaldsvæðisins verða settar fram 4 bakgrunnsbreytur sem notaðar verða til að 

skilgreina fólk í mismunandi hópa eftir kyni, aldri, hjúskaparstöðu og barna undir 14 ára á 

framfæri.  

Rannsóknarspurningin er því einfaldlega: Er markaður fyrir 

afþreyingartjaldsvæði á Íslandi? Og verður leitast við að svara þessari spurningu með 

tilliti til framangreindra þátta. 

Út frá þessari rannsóknarspurningu voru settar fram núlltilgátur og eru þær eftirfarandi: 

HA1: Fjölskyldufólk á aldrinum 24-40 ára er líklegt til að fara oftast á 

afþreyingartjaldsvæði 

HA0: Fjölskyldufólk á aldrinum 24-40 ára er ekki líklegt til að fara oftast á 

afþreyingartjaldsvæði 

HB1: Fólk sem hefur áhuga á að gista á afþreyingartjaldsvæði vill hafa góða þjónustu á 

því 

HB0: Fólk sem hefur áhuga á að gista afþreyingartjaldsvæði vill ekki hafa góða þjónustu á 

því 

HC1: Fólk er tilbúið að ferðast innan 400km og á Vesturland eða Suðurland 

HC0: Fólk er ekki tilbúið að ferðast innan 400km og helst á Vesturland eða Suðurland 
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HD1: Fólk sem velur afþreyingartjaldsvæði fram yfir hefðbundið er líklegra til að gista þar 

ef aldurstakmark er sett á, til að forðast læti eftirlitslausra unglinga 

HD0: Fólk sem velur afþreyingartjaldsvæði fram yfir hefðbundið er ólíklegra til að gista 

þar aldurstakmark er sett á, til að forðast læti eftirlitslausra unglinga 

HF1: Fólk sem ferðast venjulega eitt með fjölskyldunni er líklegra að gista á 

afþreyingartjaldsvæði heldur en þeir sem eru vanir að ferðast með hóp 

HF0: Fólk sem ferðast venjulega eitt með fjölskyldunni er líklegra að gista á 

afþreyingartjaldsvæði heldur en þeir sem eru vanir að ferðast með hóp. 

 

2 Skilgreining á markaði 
Samkvæmt gistiskýrslum sem Hagstofa Íslands gefur út ár hvert (2009,2008) voru 

132 tjaldsvæði á Íslandi 2008. Þá hafði þeim fækkað lítillega frá því árinu áður eða um 

3,6%. Flest voru tjaldsvæðin á Suðurlandi eða 39 talsins en fæst á höfuðborgarsvæðinu og 

Suðurnesjum eða einungis 4 talsins. Á mynd 2.1 má sjá hvernig tjaldsvæði landsins 

skiptast niður eftir landshlutum árið 2008. 

 

Mynd 2.1: Fjöldi tjaldsvæða í hverjum landshluta fyrir sig 
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Eins og sjá má á mynd 2.1, þá er Höfuðborgarsvæðið og Suðurnes sá landshluti 

sem minnsta framboð hefur á tjaldsvæðum og getur það stafað af því að meira er lagt 

áherslu á hótel og gistiheimili fyrir ferðamenn sem ferðast þangað. Íslendingar virðast að 

öllu jöfnu ekki sækja í borgina þegar farið er í útilegur, heldur er líklegt að þeir vilji 

frekar vera úti í nátttúrunni þar sem bæði er hægt að slappa af og skemmta sér án þess að 

verða fyrir þeim utan að komandi áreitum sem borginni fylgir. 

Þar sem Suðurland er sá landshluti sem býður uppá flest tjaldsvæðin, má gera ráð 

fyrir því að þangað sækja höfuðborgarbúar helst í útilegur, sem og íbúar á Suðausturlandi. 

Norðurland eystra og Vesturland bjóða einnig upp á mörg tjaldsvæði en er líklegt að bæði 

þeir sem búa á Norðurlandi – sem og á Austurlandi sækist í að fara í útilegur á 

Norðurlandi eystra, til Akureyrar og þar í kring. Vesturland getur einnig verið sá 

landshluti sem íbúar Höfuðborgarsvæðisins sækja einna mest í, enda í hæfilegri fjarlægð 

en sá landshluti er einnig líklegur til að þjóna íbúum Vesturlands og Vestfjarða. 

Á milli ársins 2007-2008 dógst aðeins saman með framboði tjaldsvæða heildina á 

litið, eins og kom fram hér að ofan. Á mynd 2.2 má sjá í hvaða landshlutum tjaldsvæðum 

fækkaði og í hvaða landshlutum tjaldsvæðum fjölgaði á milli ára. 
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Mynd 2.2: Breyting á fjölda tjaldsvæða milli 2007-2008 
 

Eins og mynd 2.2 sýnir, þá bætti Höfuðborgarsvæðið og Suðurnes við sig einu 

tjaldsvæði á milli ára, sem gerir 33% aukningu frá árinu áður. Á Vesturlandi og 
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eystra bætti við sig einu tjaldsvæði frá árinu 2007. Á Suðurlandi fækkaði tjaldsvæðum 

mest á milli ára eða um þrenn talsins. 

2.1 Þróun markaðarins 
Á vef Hagstofu Íslands má finna tölur yfir ferðamarkaðinn og þar má sjá hvernig 

þróun markaðarins hefur verið frá ári til árs. 

Til að byrja með er gott að líta á ferðamarkaðinn á Íslandi í heild sinni en þá er átt 
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2006. Á tjaldsvæðum jókst hlutfallið þó minnst eða um aðeins 1,0% (Hagstofa Íslands, 

2008). Árið 2008 var heildarfjöldi gistinótta kominn uppí 2.716.472 manns, sem er 2,7% 

aukning frá 2007. Á tjaldsvæðum fjölgaði gistinóttum um 8,9% frá árinu 2007. 

Gistinóttum Íslendinga fjölgaði um 2,0% frá 2007 en útlendinga um 3,0% . (Hagstofa 

Íslands, 2009) 

Þegar horft er á gistinætur á tjaldsvæðum, árið 2008, má sjá að alls gistu þar 

441.927 manns en það er 16,27% markaðshluti af öllum gistimöguleikum. Ef einunigs er 

litið til Íslendinga, þá gistu alls 255.513 manns á tjaldsvæðum árið 2008, sem er 32,27% 

markaðshluti af öllum gistimöguleikum (Hagstofa Íslands, 2009). Hvernig markaðurinn 

skiptist niður eftir gistimöguleikum árið 2008 má sjá á mynd 2.3 og 2.4 hér að neðan, en 

þar má sjá að hótel og gistiheimili er sá kostur sem er vinsælastur bæði þegar horft er á 

markaðinn í heild sinni og einnig þegar markaðurinn er skoðaður, einungis með tilliti til 

Íslendinga. Í báðum tilvikum eru tjaldsvæðin þó sá kostur sem er næstvinsælastur en 

þegar einungis Íslendingar eru skoðaðir kemur í ljós að það er eini gistimöguleikinn sem 

þeir notfæra sér í meira magni en útlendingar. Hvernig hlutfall gistimöguleika skiptist 

niður hefur haldist nokkuð stöðugt undanfarin ár en árið 2007 voru tjaldsvæðin með 15% 

markaðshlutdeild í heildina og 30% þegar aðeins Íslendingar voru kannaðir. 

 
Mynd 2.3: Hlutfall gistinótta eftir tegund gististaða 2008 
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Mynd 2.4: Hlutfall gistinótta eftir tegund gististaða, Íslendingar 
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Mynd 2.5: Fjöldi Íslendinga á tjaldsvæðum 2005-2008 
 

Á mynd 2.5 hér að ofan má sjá að aukning hefur verið á fólksfjölda og útilegum, 

en árið 2008 gistu alls 255.513 Íslendingar á tjaldsvæðum landsins miðað við 232.071 

Íslendinga árið 2007. Ef hver landshluti er skoðaður má sjá að Höfuðborgarsvæðið og 

Suðurnes er það svæði sem langfæstir Íslendingar kjósa að gista á. Árið 2005 var 

Suðurland vinsælasti gististaðurinn en þá gistu 60.806 manns á tjaldsvæðum landshlutans. 

Árið 2006 gistu flestir á tjaldsvæðum Norðurlands eystra eða 80.202 manns. Á árinu 2007 

var Vesturland vinsælasti gististaðurinn, með 63573 gesti og Norðurland eystra sá 

vinsælasti árið 2008 en þá gistu þar 74712 manns (Hagstofa Íslands, á.á) 
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Mynd 2.6: fjöldi Íslendinga á tjaldsvæðum skipt eftir mánuðum árin 2005-2008 
 

Eins og mynd 2.6 sýnir, þá er júlí sá mánuður sem langflestir Íslendingar notfæra 

sér tjaldsvæðin. Ef að litið er á tímabilið maí til júní, þá má sjá að Vesturland er sá 

áfangastaður sem var vinsælastur, bæði 2007 og 2008, einnig var Suðurland og 

Norðurland eystra vinsælir áfangastaðir á vorin. Fyrir utan Höfuðborgarsvæðið og 
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árin 2007 og 2008. Á mynd 3.1.4 hér að ofan vekur þó mesta athygli hversu vinsælt var 

að fara á Norðurland eystra í júlímánuði árið 2008 en á myndinni má sjá hvernig sá 

landshluti ber af samanborið við aðra landshluta (Hagstofa Íslands, á.á.) 
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Til að átta sig á hvernig markaðurinn fyrir tjaldsvæði á Íslandi hefur verið að 

þróast frá 2005 – 2008 voru allir landshlutar skoðaðir og reiknuð út hlutfallsleg aukning 

innlendra gesta milli ára. Á mynd 2.7 má sjá hvernig markaðurinn hefur þróast frá árinu 

2005 til ársins 2008  með tilliti til allra landshluta.   

 
Mynd 2.7: Hlutfallsleg þróun tjaldsvæðismarkaðarins 2005-2008 
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2007. Í þeim landshluta fjölgaði fólki um 40,75% milli ára, mest þó í júlí. Mesti 

samdrátturinn var á Vestfjörðum en þar fækkaði gestum um 8,08% milli ára (Hagstofa 

Íslands, á.á.) 

Í viðauka A má sjá hvernig aukningin er í hvaða landshluta fyrir sig, sem og sjá hvaða 

mánuðir hafa mestu aukningu eða samdrátt milli ára í hverjum landshluta. 

2.1.1 Framtíðarhorfur íslenska tjaldsvæðamarkaðarins: 

Eins og fram hefur komið þá er íslenski tjaldsvæðamarkaðurinn að þróast með 

jákvæðum hætti frá árinu 2005. Ef litið er til framtíðar og spáð fyrir um hvernig 

markaðurinn muni þróast frá árinu 2009, þá má búast við því að enn meiri aukning verði á 

gestum tjaldsvæða landsins. 

Það er almennt talið, að á næstu árum muni almenningur í landinu hafa minna fé á 

milli handanna og væri eðlileg ályktun að ferðum erlendis mundi þá fækka. Þetta þýðir þó 

ekki að fólk hætti að fara í frí en það gæti orðið svolítið önnur mynd á fríi venjulegrar 

fjölskyldu á Íslandi. Fólk gæti nýtt sér þann kostinn að ferðast innlendis ef það á annað 

borðið ætlar í frí. Þetta getur verið mikið tækifæri fyrir afþreyingartjaldsvæði að koma 

inná markaðinn. Þar sem fólk  mun ferðast meira um landið er það frekar tilbúið að prófa 

nýja og fjölbreytta hluti, s.s. að fara á afþreyingartjaldsvæði með skipulagðri dagskrá fyrir 

börn og fullorðna, þar sem gestum svæðisins gefst kostur á að kynnast hvert öðru og 

skemmta sér saman, í stað þess að fara í hvert skipti á hefðbundnu tjaldsvæðin. 

Með tilliti til jákvæðrar þróunnar á gistinóttum Íslendinga á tjaldsvæðum frá árinu 

2005 má sterklega búast við því að sú þróun haldi áfram að vera jákvæð og mun 

efnahagsástand þjóðarinnar eins og það er í dag líklega verða til þess að þessi jákvæða 

þróun verði enn meiri, þegar horft er á næstu 1-2 árin. Ekki er þó hægt að segja að 

efnahagsástand þjóðarinnar sé eitthvað sem komið er til að vera, en hægt er að nota það til 

að koma nýjum hugmyndum, eins og afþreyingartjaldsvæði á framfæri. Bjóða fólki uppá 

möguleikann að gista á tjaldsvæði sem hefur það að markmiði að bjóða uppá skipulagða 

afþreyingardagskrá fyrir alla gesti og nýta sér það að þegar fólk hefur fengið jákvæða 

reynslu af nýjum hlutum er það líklegra til að sækja aftur og aftur í sama hlutinn. Þannig 

er hægt að notfæra sér markaðinn þegar hann er sem sterkastur og bjóða fólki upp á 
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öðruvísi tjaldsvæði, vonast eftir að það fái jákvæða reynslu og gera afþreyingartjaldsvæði 

af ómissandi hlut í sumarfrí fólks, sama hvernig efnahagsástand þjóðarinnar er. 

2.2 Samkeppnisaðilar 
Þegar horft er til samkeppni tjaldsvæða, þá má segja að öll önnur tjaldsvæði á 

landinu og allir aðrir gistimöguleikar séu í samkeppni við hvort annað. Tjaldsvæðin bjóða 

flest öll uppá samskonar möguleika fyrir fólk sem hefur áhuga á að ferðast og gista útí 

náttúrunni, og eru það þá helst þau tjaldsvæði sem eru nálægt hvort öðru sem skapa mestu 

samkeppni. Gistiheimili, hótel og sumarbústaðir eru einnig í samkeppni við tjaldsvæði um 

þá einstaklinga sem hafa áhuga á að ferðast um landið, breyta um umhverfi og gista 

annarsstaðar, ekki endilega á tjaldsvæðum. 

Ef samkeppni afþreyingartjaldsvæðisins er skoðuð, þá er það önnur tjaldsvæði sem 

og aðrir gistimöguleikar sem eru samkeppnisaðilar en þó eru nokkur tjaldsvæði á landinu 

sem bjóða uppá meiri afþreyingarmöguleika heldur en hin hefðbundnu tjaldsvæði. Þau 

tjaldsvæði sem eru með margskonar leiktæki, þrautabrautir og afþreyingu fyrir gesti, eru í 

mestu samkeppni við afþreyingartjaldsvæðið. Það má þó segja að skipulögð 

afþreyingardagskrá gæti verið sá hluti sem gefur aukið samkeppnisforskot þegar horft er 

til afþreyingatjaldsvæða. 

Þau tjaldsvæði sem veita mestu samkeppni, þegar horft er til fólks sem velur það að 

fara á tjaldsvæði sem býður uppá afþreyingu eru eftirfarandi: Hamrar Akureyri, Fossatún, 

Úlfljótsvatn og Húsafell. Þessi tjaldsvæði eru staðsett víðs vegar um landið og verður 

einnig að horfa til þess þegar samkeppnin er skoðuð. 

2.2.1 Hamrar Akureyri 

Hamrar er útilífs- og umhverfismiðstöð skáta sem staðsett er á Akureyri. Á þessu 

tjaldsvæði eru 3 tjarnir; bátatjörn, vaðtjörn og leikjatjörn. Á bátatjörninni er boðið uppá 

bátaleigu og einnig eru margskonar leiktæki á svæðinu sem gestum er velkomið að nota. 

Einnig er á svæðinu hlaða en í henni er rúmgóður salur með borðum og bekkjum og 

eldunaraðstaða fyrir hópa en þar er tilvalin aðstaða fyrir allt að 100 manna grillveislur. 

Verð fyrir 14 ára og eldri er 900 kr fyrir hverja nótt sem gist er. (Hamrar, á.á) 
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2.2.2 Fossatún 

Tjaldsvæðið í Fossatúni er staðsett í Borgarnesi. Þetta tjaldsvæði er skilgreint sem 

afþreyingartjaldsvæði og hefur uppá margskonar afþreyingu að bjóða, bæði fyrir börn og 

fullorðna. Meðal þeirra leiktækja sem er að finna á svæðinu er risa klifurkastali, 18 holu 

mini-golfvöllur, sparkvöllur, útitafl, útikeila, skriðkringla, kúluspil, frisbígolf, ásamt 

fjölda annarra. Einnig er á svæðinu afar góð hreinlætisaðstaða, þar sem er góð 

snyrtiaðstaða og aðstaða til að þvo upp, sturtur og heitir pottar. Einnig er að finna 

þvottavélar og þurrkara í þjónustuhúsum sem eru á svæðinu. Í móttöku tjaldsvæðisins er 

nettengd veggtölva, þar sem gestum býðst að nota án endurgjalds og þar er einnig 

þráðlaust netsamband sem gestum býst að notfæra sér án endurgjalds. Einnig er á svæðinu 

stórt útigrill, eldunaraðstaða og varðeldastæði. Yfir hásumarið, eða frá júní – ágúst er verð 

fyrir fullorðna sem gista frá fimmtudags-sunnudags 900 krónur á nótt en 700 krónur ef 

gist er frá mán-mið. Fyrir börn 7-15 ára er næturgjaldið 400 krónur hver nótt milli 

fimmtudags til sunnudags en 300 krónur milli mánudags til miðvikudags. Í maí og 

september er gjaldið 600 krónur fyrir bæði börn – og fullorðna. Þessi verð miðast þó við 

sumarið 2008. (Fossatún, á.á) 

2.2.3 Úlfljótsvatn 

Útilífsmiðstöð skáta heldur uppi tjaldsvæðinu á Úlfljótsvatni en það er staðsett í 

um 50 km akstri frá höfuðborginni. Á tjaldsvæðinu er í boði ýmiskonar afþreying, sem 

dæmi má nefna þrautabraut, leiksvæði, fótoltaföllur, minigolf, ýmsar gönguleiðir, veiði, 

bátaleiga og stærsti klifurturn landsins. Á svæðinu er staðsett þjónustuhús þar sem lítill 

salur er með eldhúsi, borðum og bekkjum. Það geta gestir nýtt sér án endurgjalds. 

Tjaldsvæið er einnig hugsað fyrir stærri hópa og er fyrir þá 300 m2 samkomuhús. Einnig 

eru víðsvegar um tjaldsvið borð, bekkir og kolagrill sem tjaldsvæðisgestir geta nýtt sér. 

Gistigjald á tjaldsvæðinu er 1.000 krónur á mann fyrir hverja nótt. (Úlfljótsvatn, á.á) 

2.2.4 Húsafell 

Tjaldsvæðið er staðsett í Húsafellskógi í Borgarnesi. Á svæðinu sundlaug með 

vatnsrennibraut og heitir pottar. Einnig er 9 holu golfvöllur, leiksvæði fyrir börn með 

leiktækjum frá Barnasmiðjunni og 110 m2 trampolín. Allt um kring eru heillandi 

gönguleiðir um náttúruna og er hægt að velja um auðveldar gönguleiðir fyrir alla 
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fjölskylduna, sem og aðrar meira krefjandi. Á laugardagskvöldum yfir sumartímann er 

varðeldur á svæðinu og þar er bæði söngur og leikur. Einnig er aðstaða fyrir alla 

fjölskylduna að veiða silung í Kiðárlóni. (Húsafell, á.á) 
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3 Markaðurinn í Danmörku 
Afþreyingartjaldsvæði sem þetta er nýtt á Íslandi og er þess vegna ekki hægt að sjá 

hvernig önnur sambærileg svæði standa hér heima. Þess í stað var ákveðið að horfa til 

Danmerkur og kanna hvernig tjaldsvæðamarkaðurinn þar er að þróast og bera það saman 

við þróunina á þeim íslenska. Einnig voru tjaldsvæðin sem slík skoðuð og kom þá í ljós 

að mikið er um afþreyingartjaldsvæði í Danmörku. Voru nokkur tjaldsvæði, sem mest 

þóttu líkjast þessari hugmynd, valin og skoðuð betur. Um þau verður fjallað í kafla 3.2 

hér að neðan.  

3.1 Þróun danska  markaðarins 
Á vef Hagstofu Danmerkur (á.á) má sjá tölur yfir ferðamarkaðinn og hvernig 

þróun hans hefur verið frá ári til árs. 

Ef byrjað er að líta á markaðinn í heild sinni, þ.e. á hótel, ,,holiday resorts”, 

tjaldsvæði, gistiheimili og ,,marinas”, með tilliti til bæði innlendra sem og erlendra 

ferðamanna má sjá að á árinu 2007 var heildarfjöldi þeirra sem gistu á þessum 

gististöðum 29.138.605 manns en það var 0,61% aukning frá árinu 2006. Á tjaldsvæðum 

drógst hlutfallið á milli þessara ára um 0,12%. Árið 2008 var heildarfjöldi þeirra sem 

gistu á þessum gististöðum orðinn 29.152.950, sem er aukning um 0,05% frá árinu 2007. 

Á tjaldsvæðum jókst hlutfallið um 4,15% á milli þessara ára (Hagstofa Danmerkur, á.á) 

Þegar horft er á gistinætur á tjaldsvæðum árið 2008 í Danmörku, gistu þar alls 

12.168.909 manns en það er 41,74% markaðshluti af þeim gististöðum sem teknir voru 

inní greininguna. Hvernig markaðurinn skiptist niður eftir gistimöguleikunum má sjá á 

mynd 3.1  hér að neðan en þar má sjá að tjaldsvæði er sá kostur sem flestir kjósa að gista 

á, af þeim gistimöguleikum sem skoðaðir voru. Margir kjósa einnig að gista á hótelum en 

ef hótel og gistiheimili eru skoðuð sem einn möguleiki, má sjá að 41,44% völdu að gista 

þar.  
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Mynd 3.1: Hlutfall gistinótta eftir tegund gististaða í Danmörku 

 

Ef einungis er litið til Dana gistu 9.305.938 manns á tjaldsvæðum árið 2008, sem 

er 47,25% markaðshluti af þeim gistimöguleikum sem skoðaðir voru. Þegar horft er á 

hvernig þeir kjósa að eyða gistinóttum sínum eftir þeim möguleikum sem í boði voru 

kemur í ljós að hlutfallslega fleiri Danir kjósa að gista á tjaldsvæðum  heldur en þegar 

innlendir sem og erlendir ferðamenn voru skoðaðir. Þeir ferðamenn sem kjósa að gista á 

hótelum í Danmörku hafa fækkað frá því að vera 37,15%, þegar tekið var tillit til bæði 

innlendra og erlendra ferðamanna, í það að vera 31,88% þegar einungis Danir voru 

skoðaðir (Hagstofa Danmerkur, á.á). Á mynd 3.2 má sjá hlutfall Dana sem gistu á hvaða 

gistimöguleika fyrir sig. 

 
Mynd 3.2: Hlutfall gistinótta eftir tegund gististaða í Danmörku, einungis Danir 
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Hlutfall þeirra sem velja hvaða gistimöguleika hefur haldist nokkuð stöðugt milli 

ára en árið 2007 var 40,10% af bæði innlendum sem og erlendum ferðamönnum sem kusu 

að gista á tjaldsvæðum en 45,01% þegar einungis var litið til Dana. 

Ef danski tjaldsvæðamarkaðurinn er skoðaður nánar á tímabilinu 2005-2006, má 

sjá að líkt og á Íslandi er júlí sá mánuður sem vinsælastur er til útilegu öll árin. September 

er sá mánuður sem fæstir fara í útilegu en ágúst virðist vera næst vinsælastur meðal Dana 

að fara í útilegu (Hagstofa Danmerkur, á.á). Á mynd 3.3 hér að neðan má sjá hvaða 

mánuðir verða helst fyrir valinu á árunum 2005-2008. 

 
Mynd 3.3: Fjöldi Dana á tjaldsvæðum eftir mánuðum og árum 

 

Af þessari þróun og þeirri sem á sér stað á Íslandi má dæma að þessir markaðir 
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sem og á Ísland, en fæstir virðast hafa áhuga á að gista á tjaldsvæðum Danmerkur í 

september, sem er þó nokkuð í takt við íslenska markaðinn. Í Danmörku er skóli hafður 

lengri á vorin og byrjar hann fyrr á haustin heldur en gerist hér á Íslandi og getur það 

verið ein af þeim ástæðum að maí og september eru þeir mánuðir sem fæstir fara í útilegu 

en einnig gæti það verið vegna þess að fólk sækist frekar í útiveru og tjaldsvæði yfir 

heitustu mánuði ársins. 

Í viðauka B  má sjá töflur í heild sinni fyrir danska markaðinn. 
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3.2 Afþreyingartjaldsvæði í Danmörku 
Eins og greint var frá hér að ofan, þá voru þau tjaldsvæði sem mest þóttu líkjast 

þessari hugmynd um afþreyingartjaldsvæði skoðuð með tilliti til hvernig tjaldsvæði þetta 

eru, hvað þau eru að bjóða uppá, hvernig þau standa á markaðinum og hvaða verð þau eru 

með. Þau tjaldsvæði sem verður fjallað um eru 7 talsins og eru eftirfarandi: 

3.2.1 Bøsøre strand camping 
Bøsøre strand camping er samkvæmt skilgreiningu þeirra sjálfra 

ævintýratjaldsvæði. Á þessu svæði er að finna afþreyingu af ýmsu tagi og er þeirra 

markhópur fyrst og fremst fjölskyldufólk. Bøsøre býður uppá hestaleigu, sundlaugagarð, 

stórt leiksvæði sem er með þema úr H.C. Andersen ævintýrunum, veitingastað, hlöðu þar 

sem spiluð er tónlist og þar er einnig bar með billiardborðum og tölvuleikjum. Yfir 

hásumarið eða frá 30. júní – 15. ágúst býður Bøsøre uppá skipulagða afþreyingardagskrá 

fyrir börn og fullorðna. Barnadagskráin samanstendur af boltaleikjum, leikjum í sundlaug 

svæðisins, varðeldi og leikjum á strönd sem er við svæðið, ratleikjum, leikjum úr 

ævintýrum H.C.Anderson og kappleikjum. Einnig er boðið uppá kvikmyndasýningar og 

diskótek. Þessi barnadagskrá er á hverjum degi, þó aðeins 1-2 afþreyingar á hverjum degi. 

Fullorðinsdagskráin er í boði frá þriðjudegi – laugardags og er höfð á kvöldin. Hún 

samanstendur þó einungis af grillveislu, tónlistarveislu í hlöðunni og karókí, ekki er 

afþreyingardagskrá sem slík, þar sem fullorðnum er boðið uppá að taka þátt í þrautum og 

kappleikjum á svæðinu. Verð á nótt fyrir hvern fullorðinn á Bøsøre er 75 DKK og 50 

DKK fyrir börn. (Bøsøre strand camping, á.á) 

3.2.2 Camping Möns klint 
Camping Möns klint svæðinu er ekki skipt niður eftir því með hvernig aðbúnað þú 

ert með, heldur er öllum frjálst að velja sitt stæði sama með hvaða útbúnað þeir eru með. 

Á svæðinu eru ýmsir afþreyingarmöguleikar og má nefna sundlaug, tennisvöll, minigolf, 

boccia völl, strandblak, úti – sem og innileiksvæði fyrir börnin. Á svæðinu er mikið lagt 

uppúr því að hafa náttúruna í fyrirrúmi og býðst gestum svæðisins kostur á hjólaleigu, 

veiði, hestaleigu, hreyfimyndir fyrir börn og einnig er mikið um skipulagðar gönguferðir í 

umhverfi við svæðið. Í júlí býður svæðið uppá skipulagða afþreyingardagskrá með 

ýmsum leikjum, andlitsmálningu og margs konar vinnustofum fyrir börn. Ekki er þó 

skipulögð dagskrá fyrir fullorðna en eru þeir velkomnir að notfæra sér það sem svæðið 
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hefur uppá að bjóða. Verð á mann er 78 DKK hver nótt, en 54 DKK fyrir börn undir 12 

ára. (Camping Möns klint, á.á) 

3.2.3 Elite camp Vestbirk 
Á Elite camp tjaldsvæðinu gildir ákveðin meginregla sem er: Svo lengi sem 

börnin eru að skemmta sér í fríinu, þá geta foreldrar einnig slakað á og skemmt sér. Á 

svæðinu er hægt að fá bát og veiða í stöðuvatni sem svæðið er staðsett við. Einnig er 

sundlaug, minigolf völlur, tvö leiksvæði og lítill dýragarður fyrir börnin, sem og herbergi 

með sjónvarpi, billiardborðum og tölvuleikjum á svæðinu. Í aðalbyggingu svæðisins er að 

finna heilsulind, sólstofu og veitingastað. Yfir hásumarið er svo skipulögð 

afþreyingardagskrá á hverjum degi fyrir bæði börn og fullorðna. Fyrir börnin má nefna 

froðubað, skapandi vinnustofur, hestbak, andlitsmálningu og ferð á hestavagni sem keyrir 

um svæðið. Um helgar er mikið lagt uppúr því að hafa dagskrána fyrir alla fjölskylduna 

og er þá í boði ýmsir boltaleikir og þrautabrautir sem ætlað er allri fjölskyldunni. Annan 

hvern laugardag í júlí er svo grillveisla fyrir alla gesti svæðisins. Á Elite camp er 

næturgjaldið 72DKK fyrir fullorðna en 45DKK fyrir börn. (Elite camp Vestbirk, á.á) 

3.2.4 Feddet camping 
Á Feddet tjaldsvæðinu eru góð þjónustuhús sem öll hafa að geyma eldhús og 

sjónvarpsherbergi, sem og verslun og veitingastað. Einnig eru í þessum húsum leiksvæði 

sem innihalda ýmsa afþreyingu fyrir börn. Á sumrin eða frá 1. júní til 16.ágúst eru ýmsar 

aðrar afþreyingar í boði fyrir gesti svæðisins, til að mynda er sett upp herbergi fyrir börn 

og fullorðna með tölvuleikjum, billiardborðum, borðtennis og fótboltaspili. Einnig er í 

boði fyrir börnin að gefa dýrum að borða en á svæðinu er lítill dýragarður með kanínum, 

geitum og hestum. Einnig eru skipulagðar ferðir fyrir þau að týna epli og bláber. Fyrir 0-

11 ára er leikherbergi á svæðinu sem er sérsniðið af þörfum yngri barna og hefur að 

geyma ýmis leikföng. Á svæðinu er einnig spiluð tónlist og eru tónlistarveislur öll kvöld. 

Þær afþreyingar sem í boði eru fyrir börnin eru öll undir gæslu svæðisins en ekki er nein 

skipulögð dagskrá fyrir fullorðna önnur en sú að hlusta á lifandi tónlist á kvöldin. Á 

Feddet camping er næturgjaldið 72 DKK fyrir fullorðna en 50 DKK fyrir börn. (Feddet 

camping, á.á) 
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3.2.5 Feriepark Langeland, Emmerbölle 
Tjaldsvæðið Feriepark stendur við Emmerbølle ströndina. Á sumrin er mikið um 

afþreyingu, bæði á sjó og landi fyrir börn og fullorðna. Svæðið er opið frá byrjun apríl til 

enda október en er afþreyingardagskrá í boði frá 28.júní – 6.ágúst. Tjaldsvæðið sjálft er 

skipt niður eftir því hvort þú velur stæði sem hefur uppá að bjóða rafmagn, vatn, 

frárennsli og sjónvarpsloftnet, eða hvort þú velur hefðbundið stæði. Verðið er þó misjafnt 

eftir því hvernig aðbúnað þú velur að hafa. Þær afþreyingar sem í boði eru á þessu svæði 

eru: körfubolti, handbolti og blak, tennis og badmindon, hjóla- og bátaleiga, kvöld sem 

allir grilla saman með lifandi tónlist og diskótek fyrir börnin. Á þessu svæði er ekki gert 

ráð fyrir skipulagri fullorðinsdagskrá með kappleikjum og þrautum, einungis er dagskrá 

höfð fyrir börn á öllum aldri. Verð á mann fyrir hefðbundið stæði er 78 DKK hver nótt en 

50 DKK fyrir börn 0-11 ára. (Feriepark Langeland, á.á) 

3.2.6 Frigård camping 
Á Frigård camping svæðinu eru í boði ýmsar afþreyingar fyrir gesti á öllum aldri. 

Dæmi um þær afþreyingar sem í boði eru m.a. vatnsleikir þar sem farið er í vatnsslag, 

boðhlaup, sirkus skóli, fjarsjóðsleit, leikir í sundlauginni, boltaleikir, andlitsmálning og 

bingó. Einnig er vinnustofa fyrir börnin í boði innandyra þar sem þau geta föndrað og 

leikið sér með hvert öðru. Í júlí eru þessar afþreyingar skipulagðar af svæðinu og er 

eitthvað að gerast á hverjum degi. Einnig hefur svæðið skipulagt ferðir fyrir bæði 

fullorðna, sem og börn, þar sem umhverfi svæðsins er skoðað. Fyrir utan skipulögðu 

afþreyingarnar er einnig í boði boltavellir og stórt leiksvæði sem hægt er að notfæra sér 

hvenær sem er. Á Frigård camping svæðinu er næturgjaldið 83 DKK fyrir fullorðna en 55 

DKK fyrir börn á aldrinum 1-11 ára. (Frigård camping, á.á) 

3.2.7 Hanstolm camping 
Á Hanstholm camping tjaldsvæðinu er stór upphituð sundlaug, fjölskyldu 

heilsulind, gufubað og sólstofa, ýmsir leikvellir, hestaleiga með íslenskum hestum og 

dýragarður með geitum, hestum og kanínum, þráðlaust internet, stórt grillsvæði og 

verslun með bakarí. Einnig er í nágrenni við svæðið góð baðströnd. Yfir hásumarið býður 

tjaldsvæðið upp á ýmsa afþreyingarkosti og er eitthvað að gerast á hverjum degi. Dæmi 

um afþreyingar sem skipulagðar eru af svæðinu er t.d. ferð í þjóðgarð Danmerkur með 

leiðsögumanni, dýrum gefið að borða í dýragarðinum, teiknimyndir og leikhús fyrir yngri 
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börnin, internet kaffi, kvikmyndir, billiard og fótboltaspil fyrir unglingana og vinnustofur 

fyrir öll börn, innan – sem og utandyra. Allar þessar afþreyingar eru undir umsjón 

starfsmanns svæðisins og hafa þeir gæslu á þeim börnum sem taka þátt. Á laugardögum 

er spiluð lifandi tónlist á svæðinu og sameiginleg grillveisla haldin fyrir gesti. Ekki er 

skipulögð fullorðinsdagskrá á svæðinu. Á Hanstolm camping er næturgjaldið 65 DKK 

fyrir fullorðna en 45 DKK fyrir börn. (Hanstholm camping, á.á) 

Eins og lýsingar á þessum tjaldsvæðum gefa til kynna, þá er margt sem svipar til 

með þeim og afþreyingartjaldsvæðinu sem hugað er að opna á Íslandi. Barnadagskráin á 

þessum svæðum er öll til fyrirmyndar og er mikið lagt uppúr því að hafa svæðið sem 

fjölbreyttast með margvíslegum afþreyingarmöguleikum. Nokkur þessara tjaldsvæða 

leggja meiri áherslu þó á það að hafa margvísleg leiktæki og glæsilega aðstöðu, s.s. 

sundlaug, heilsulindir, sólstofur o.þ.h. þar sem fólk fer á sínum eigin vegum, heldur en að 

hafa skipulagða dagskrá. Einnig kom í ljós að ekki er mikið lagt uppúr fullorðinsdagskrá, 

heldur er meira gert fyrir börnin og foreldrarnir fá þá tíma útaf fyrir sig í leiðinni.  

Þótt að margt sé líkt með danska tjaldsvæðismarkaðinum og þeim íslenska, þá 

notfæra Danir sér tjaldsvæðin meira sem gistimöguleika til lengri tíma, eða oft í viku eða 

lengur. Það er ekki mjög þekkt á Íslandi að fólk fari í útilegu og gisti á sama svæðinu í 

margar nætur, heldur fer það frekar á nokkur tjaldsvæði yfir sama tíma. Þar af leiðandi 

eru ýmsir þættir sem dönsku afþreyingartjaldsvæðin hafa, sem ekki þykja nauðsynlegar 

þegar horft er á íslenska markaðinn. Til að mynda ætti ekki að vera þörf á því að leggja 

mikla áherslu á að hafa aðstöðu fyrir tölvuleiki, sjónvörp og þess háttar hér á landi, heldur 

frekar áherslu á þá hluti sem ekki eru í boði á heimilum fólks, s.s. þrautabrautir, útispil, 

kappleikir og góð leiksvæði. 

Öll þessi tjaldsvæði sem nefnd voru hér að ofan hafa þó eitt sameiginlegt. Það 

ríkir mikil ánægja með þau meðal gesta og á heimasíðum þeirra má finna orðsendingar 

þar sem fólk lýsir yfir ánægju sinni með það sem í boði var og hvernig fjölbreytileiki 

afþreyingarsvæðana hafði góð áhrif á þau. Þar fengu þau að kynnast annarri hlið 

tjaldsvæða en þau hefðu gert á hefðbundnum tjaldsvæðum.  
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Miðað við hversu sterk dönsku afþreyingartjaldsvæðin eru á markaðnum er mikill 

möguleiki á að á Íslandi verði markaður fyrir samskonar svæði, þó með öðruvísi útfærslu, 

þar sem minna er lagt uppúr að hafa aðstöðuna fyrir langtímagesti og meira lagt uppúr því 

að hafa fjölbreytta og vel skipulagða dagskrá fyrir börn og fullorðna sem í boði allan 

daginn og með kvöldvöku á kvöldin. 
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4 Rannsóknin á afþreyingartjaldsvæði 
Eins og fram hefur komið var ákveðið að gera rannsókn á því hvort markaður væri 

fyrir afþreyingartjaldsvæði á Íslandi. Það sem rannsókninni var ætlað að svara var 

einfaldlega spurningin: Er markaður fyrir afþreyingartjaldsvæði á Íslandi? Með tilliti til 

þessarar spurningar var leitast við að finna svör við því hver markhópur tjaldsvæðisins 

væri, hvort fólk gæti frekar hugsað sér að gista á afþreyingartjaldsvæði heldur en á 

hefðbundu tjaldsvæði og hversu oft það gæti hugsað sér að gista þar yfir sumartímann. 

Einnig var leitast við að finna hvar tjaldsvæðið ætti að vera staðsett, hversu langt fólk 

væri tilbúið að keyra, hvort það væri tilbúið að greiða hærra gjald til að mæta auknum 

rekstarkostnaði og hvaða hlutir væru mikilvægir að hafa inná tjaldsvæðinu sem og í næsta 

nágrenni. Til að finna út markhóp tjaldsvæðisins, voru settar fram fjórar 

bakgrunnsbreytur, þ.e. kyn, aldur, hjúskaparstaða og börn á framfæri. 
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5 Aðferðir og hönnun rannsóknar 
Í köflum hér að neðan mun vera fjallað um þá aðferð sem var notuð til að gera 

rannsóknina sem og hönnun hennar. Þátttakendum verður lýst og gerð grein fyrir hvernig 

þeir skiptust niður í hópa samanborið við bakgrunnsbreytur. Einnig verður fjallað um 

mælitækið, hvernig spurningarlistinn var uppbyggður og markmið hverrar spurningar 

fyrir sig. Að lokum verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar, hvernig 

framkvæmdin var eftir að spurningarlistinn var tilbúinn og þar til öll gögn höfðu borist 

rannsakanda.  

5.1 Þátttakendur 
Þýði rannsóknarinnar voru íbúar höfuðborgarsvæðisins og var úrtak úr því þýði 

tekið með svokallaðri snjóboltaaðferð, þar sem listinn var sendur út til aðila sem svöruðu 

og sendu hann svo áfram. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 179 talsins. Til að skilgreina 

þátttakendurnar í hópa voru settar fram 4 bakgrunnsbreytur, en þær eru: Kyn, aldur, 

hjúskaparstaða og börn á framfæri. Á myndum 5.1 –5.4 hér að neðan má sjá hvernig 

þátttakendur skiptust í þessa hópa. 

Mynd 5.1 sýnir hvernig þátttakendur svöruðu spurningunni: hvert er kyn þitt? 

 
Mynd 5.1: Skipting þáttakenda eftir kyni 
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Á mynd 5.1 má sjá að meirihluti þátttakenda voru konur en 3,91% svöruðu 

spurningunni ekki. Með þessari spurningu var ætlunin að sjá hvernig þátttakendur skiptust 

niður eftir kyni og nota það til að kanna hvort munur væri á mikilvægi þess að hafa ýmsa 

hluti og afþreyingu innan, eða í grennd við afþreyingartjaldsvæðið eftir kyni. 

Þegar þátttakendur voru beðnir um að tilgreina það aldursbil sem þeir tilheyrðu, 

kom í ljós að flestir voru á aldrinum 44-47 ára, fæstir þó 68 ára og eldri en einnig mjög 

fáir 20 ára og yngri, 38-40 ára, sem og 58-60 ára. Því var ákveðið við greiningu 

niðurstaðna úr rannsókninni að sameina aldursflokka svo skipting þeirra yrði jafnari, 

heildina á litið. Á mynd 5.2 má sjá hvernig þátttakendur skiptast niður í aldursflokka 

 
Mynd 5.2: Skipting þátttakenda í aldursflokka 

 

Eins og má sjá á mynd 5.2 þá virðist aldursdreifing þátttakenda nokkuð jöfn, fyrir 

utan þá aldursflokka sem tilgreindir voru hér að ofan. Flestir aldursflokkar innihéldu á 

bilinu 6-10% þátttakenda. Markmiðið með að skipta þátttakendum niður í aldursflokka 

var að geta séð út úr niðurstöðum rannsóknarinnar hvort einhver sérstakur aldursflokkur 

gæti hugsað sér að gista á afþreyingartjaldsvæði oftar en aðrir. 

Þátttakendur voru beðnir um að tilgreina hjúskaparstöðu sína. Tilgangur þess var 

að sjá hvort hægt væri að skilgreina markhóp afþreyingartjaldsvæðisins eftir því hvort 
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einstaklingar væru einhleypir, ekklar eða ekkjur, í sambúð eða hjónabandi. Á mynd 5.3 

má sjá hvernig skipting þátttakenda var eftir hjúskaparstöðu. 

 
Mynd 5.3: Skipting þátttakenda eftir hjúskaparstöðu 

 

Eins og má sjá á mynd 5.3 þá voru flestir þátttakendur í hjónabandi en einnig 

margir í sambúð. Mjög fáir, eða aðeins tæp 1% af þátttakendum voru ekklar eða ekkjur og 

því var ákveðið að sameina eftirtalda flokka í tvo talsins, þ.e. skipting á milli þeirra sem í 

sambandi eru, annað hvort giftir eða í sambúð og þeirra sem eru einhleypir. Þegar 

niðurstöður voru greindar var aðeins tekið tillit til þessara tveggja breyta. 

Mynd 5.4 sýnir hvernig hlutfall þátttakenda skiptist niður eftir því hversu mörg 

börn undir 14 ára eru á heimilinu. Þátttakendur voru beðnir um að merkja við fjölda þeirra 

barna sem eru á heimilinu og var ætlunin að sjá hvort hægt væri að skilgreina markhóp 

afþreyingartjaldsvæðisins eftir því hvort fólk væri barnlaust eða ætti börn. 
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Mynd 5.4: Skipting þátttakenda eftir hversu mörg börn undir 14 ára eru á heimilinu 

 

Eins og má sjá á mynd 5.4 þá voru flestir þátttakendur barnlausir en af þeim sem 

áttu börn voru flestir með 1 barn undir 14 ára á heimilinu. Ekki voru margir sem voru 

með 3 börn undir 14 ára en alls svöruðu ekki 4,46% þátttakenda þessari spurningu. 

5.2 Mælitækið 
Þessi rannsókn var gerð með spurningalista sem sendur var út af vefsíðunni 

www.questionpro.com . Spurningalistinn innihélt 25 spurningar; 21 almennar spurningar 

og 4 bakgrunnsbreytur, sem notaðar voru til að skilgreina þátttakendur í hópa. 

Tilgangur spurningarlistans var að mæla hvort markaður reynist vera á Íslandi fyrir 

afþreyingartjaldsvæði; hvort fólk hafi áhuga á að gista á þess háttar svæði, hvaða hluti sé 

mikilvægt að hafa í umhverfi eða inná svæðinu, hvar besta staðsetning væri fyrir það og 

hversu langt fólk væri til búið að keyra, sem og borga fyrir að fara á 

afþreyingartjaldsvæði. Bakgrunnsbreytur voru notaðar til að reyna að sjá hvort hægt væri 

að skilgreina einhvern sérstakan markhóp, þ.e.a.s. hvort einhver hópur sé líklegri til að 

gista á svæðinu heldur en annar. Af þeim 21 almennu spurningum sem spurningalistinn 

innihélt, voru 15 spurningar á nafnkvarða, 4 á jafnbilakvarða og 2 á hlutfallskvarða. 

Fyrsta spurningin var á nafnkvarða þar sem spurt var hversu oft einstaklingurinn 

færi að meðaltali í útilegu yfir sumartímann. Var markmiðið að sjá hvort tengsl væru á 

milli þeirra sem færu oftar í útilegu yfir sumartímann og þess hversu oft fólk gæti hugsað 

sér að gista á afþreyingartjaldsvæði yfir sama tímabil. 
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Næst voru þátttakendur beðnir um að tilgreina þann útbúnað sem þeir færu með í 

útilegu. Var markmiðið að sjá hversu mikið hlutfall af þeim sem fara í útilegu eru með 

útbúnað á borð við tjaldvagna, fellihýsi, hjólhýsi eða húsbíla og hversu margir væru með 

tjöld meðferðis. Var tilgangurinn að sjá hlutfallslega hversu mörg stæði ættu að vera 

sérstaklega fyrir þann útbúnað sem krefst þess að komast í rafmagn og þess háttar. Var 

þessi spurning á nafnkvarða, þar sem þátttakendur áttu að merkja við alla þá 

svarmöguleika sem pössuðu við þeirra útbúnað.  

Næst voru þátttakendur beðnir um að mynda sér skoðun á því hvað af eftirtöldu 

skipti þá mestu máli þegar kæmi að vali á tjaldsvæði. Fengu þeir lista með 6 atriðum og 

áttu að merkja við það atriði sem mesta máli skipti. Þau atriði sem í boði voru eru 

eftirfarandi: Staðsetning tjaldsvæðis, þjónusta inná tjalsvæði, þjónusta í nánasta umhverfi 

tjaldsævðis, afþreying innan tjaldsvæðis, afþreying í umhverfi svæðisins, aldurstakmark. 

Þessi spurning var á nafnkvarða en næsta var á jafnbilakvarða, þar sem þátttakendur voru 

beðnir um að meta hversu miklu eða litlu máli skipti þá að hafa framangreinda hluti á – 

eða í umhverfi við svæðið. Var markmiðið með þessum spurningum að geta séð hvaða 

hluti er nauðsynlegt að hafa á – eða við tjaldsvæðið og hvaða hluti má vanta.  

Næst voru þátttakendur beðnir um að taka afstöðu til þess hvaða afþreying skipti 

mestu máli fyrir þá að hafa í nágrenni tjaldsvæðis. Fengu þátttakendur þá lista með 4 

atriðum og áttu að merkja við þá afþreyingu sem mikilvægast er fyrir þau að hafa í 

nágrenni við tjaldsvæði. Þau atriði sem í boði voru eru eftirfarandi: Veiði, golfvöllur, 

sundlaug eða gönguleiðir í umhverfi. Var þessi spurning á nafnkvarða, en næst áttu þau 

að meta hversu miklu eða litlu máli skipti að hafa allar þessar 4 afþreyingar sem nefnar 

voru hér að framan í umhverfinu. Var sú spurning á jafnbilakvarða og hafði þann tilgang 

að mæla hvaða afþreyingar það voru sem nauðsynlegar þykja að hafa í nágrenni við 

tjaldsvæði og hvaða afþreyingar skipta minna máli. Með því væri hægt að staðsetja 

afþreyingartjaldsvæði í nágrenni við þær afþreyingar sem nauðsynlegar þykja.  

Þátttakendur voru svo beðnir um að tilgreina með hverjum þeir ferðuðust þegar 

farið væri í útilegu. Fengu þeir svarmöguleikana: ferðast með fjölskyldu, vinum eða 

fjölskyldu og vinum. Einnig var þeim boðið uppá að merkja við annað. Var þessi 

spurning og sú næsta sem mældi það sama en þá áttu þátttakendur að merkja við hvort 
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þeir ferðuðust alla jafna einir eða ásamt fleirum þegar fara á í útilegu. Þessar spurningar 

voru báðar á nafnkvarða og með þeim var tilgangurinn að sjá hvort munur væri á með 

hverjum fólk ferðast í útilegu og hversu oft þau gætu hugsað sér að gista á 

afþreyingartjaldsvæði.  

Þær spurningar sem næst komu voru mjög mikilvægar fyrir rannsóknina. Fyrst voru 

þátttakendur beðnir um að taka afstöðu til þess að ef þeir gætu valið á milli þess að fara á 

afþreyingartjaldsvæði eða hefðbundið tjaldsvæði, hvort yrði fyrir valinu. Var þessi 

spurning á nafnkvarða, þar sem valmöguleikarnir voru einungis hefðbundið tjaldsvæði, 

eða afþreyingartjaldsvæði.  

Næsta spurning var einnig á nafnkvarða og þar voru þátttakendur beðnir um að 

tilgreina hversu oft þeir gætu hugsað sér að gista á afþreyingartjaldsvæði yfir 

sumartímann, þ.e. frá maí-september. Þar gafst þátttakendum kostur á að merkja við 4 

svarmöugleika: aldrei, sjaldan, oft, alltaf. Markmið þessara spurninga var að sjá hvort fólk 

hefði áhuga á að velja afþreyingartjaldsvæði fram yfir hefðbundið ef kostur væri og 

einnig til að sjá hvort fólk hefði áhuga á að gista á afþreyingartjaldsvæði og, ef svo væri, 

hversu oft yfir sumartímann.  

Næsta spurning var einungis ætluð þeim sem svöruðu því í spurningunni á undan að 

þeir gætu aldrei hugsað sér að gista á afþreyingartjaldsvæði. Þessi spurning, sem var á 

nafnkvarða gafst þátttakendum kostur á að tilgreina af hverju þeir gætu ekki hugsað sér að 

gista á afþreyingartjaldsvæði. Fengu þeir 4 svarmöguleika til að velja úr. Þátttakendur 

voru þar næst beðnir um að taka afstöðu til þess hvort þeim þyki líklegra eða ólíklegra að 

gista á afþreyingartjaldsvæði ef aldurstakmark, sem miðast við 20 ára væri sett á svæðið. 

Var þessi spurning á nafnkvarða, þar sem svarmöguleikarnir voru tveir; líklegra eða 

ólíklegra.  

Næstu spurningar voru ætlaðar til að sjá hvort fólk væri tilbúið að greiða hærra 

gjald fyrir gistinu á afþreyingartjaldsvæði til að mæta auknum rekstarkostnaði við að hafa 

fólk í vinnu að sjá um og skipuleggja dagskrá fyrir gesti. Fyrst voru þátttakendur beðnir 

um að taka afstöðu hvort þeir væru tilbúnir til að greiða hærra gjald og var sú spurning á 

nafnkvarða, þar sem svarmöguleikarnir voru annað hvort já eða nei.  
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Næsta spurning var á hlutfallskvarða, þar sem þátttakendur áttu að merkja við þann 

verðflokk sem þeir væru tilbúnir til að greiða. Voru verðflokkarnir 10 talsins, frá 1000 kr 

eða minna og uppí 2601 kr eða meira. Þátttakendur voru einnig beðnir um að tilgreina það 

tímabil vikunnar sem þeim fyndist líklegast að gista á afþreyingartjaldsvæði. Var sú 

spurning á nafnkvarða og svarmöguleikarnir 4, sem skilgreindu hvort einungis væri 

markaður fyrir því að hafa skipulagða dagskrá um helgar eða hvort fólk hefði áhuga á að 

gista á svæðinu í viku eða lengur.  

Eftir að hafa skilgreint tímabil vikunnar sem líklegast yrði fyrir valinu voru þeir 

þátttakendur sem gætu hugsað sér að gista þar lengur en yfir helgi beðnir um að mynda 

sér skoðun á því hvort þeir veldu frekar að hafa dagskrá alla daga vikunnar og borga 

hærra gjald allar nætur eða hvort þeir vildu hafa dagskrá um helgar og borga hærra gjald 

fyrir þær nætur sem dagskrá væri í boði. Var þessi spurning einnig á nafnkvarða, þar hægt 

var að merkja við einn af  tvemur svarmöguleikum. 

 Næsta spurning var á nafnkvarða og var ætlun hennar að láta þátttakendur meta 

hvaða hlutir skipta þá meira máli en aðrir þegar kæmi að vali á tjaldsvæði. Með lista frá 

ferðamálaráði, þar sem tjaldsvæði eru flokkuð niður eftir ákveðnum staðli, voru sett fram 

23 atriði og áttu þáttakendur að merkja við öll þau sem þeim fannst mikilvægt að hafa á 

svæðinu. Með þessi móti átti að vera hægt að staðsetja afþreyingartjaldsvæðið í 

gæðaflokkun ferðamálaráðs og á þann veginn sleppt því að hafa þá hluti sem litlu máli 

skipta.  

Næsta spurning var á jafnbilakvarða og áttu þátttakendur að mynda sér skoðun á því 

hversu líklegt væri að þeir myndu notfæra sér þá þjónustu að leigja fellihýsi á staðnum. 

Niðurstaða þessarar spurnignar átti að leiða í ljós hvort markaður væri fyrir því að bjóða 

uppá þess háttar þjónustu.  

Næst voru þátttakendur beðnir um að tilgreina hversu miklu eða litlu máli skipti að 

hafa ýmis atriði á svæðinu. Var sú spurning á jafnbilakvarða og þau atriði sem 

þátttakendur voru beðnir um að mynda sér skoðun á alls 5, þ.e. að svæðið sé flokkað 

niður eftir gistibúnaði, að svæðið sé flokkað niður eftir því hvort um er að ræða 

fjölskyldufólk eða einstaklinga, að bar eða veitingastaður sé á svæðinu, að útisvið og 
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aðstaða fyri sameiginlega kvöldvöku sé á svæðinu og að hefðbundin leiktæki séu á 

svæðinu. Með niðurstöðum þessarar spurningar var ætlunin að sjá hvaða atriði þykir 

nauðsynlegt að hafa á svæðinu og hvaða atriði skipta minna máli.  

Næstu spurningar voru til þess að geta staðsett hvar afþreyingartjaldsvæðið ætti að 

vera miðað við hvaða landshluti þátttakendur merktu oftast við að yrði fyrir valinu þegar 

fara á í útilegu og hversu langt þeir væru tilbúnir til að keyra til að fara á tjaldsvæði. Fyrri 

spurningin var á nafnkvarða, þar sem þátttakendur fengu lista af þeim landshlutum sem 

eru á Íslandi og voru beðnir um að merkja við þann landshluta sem oftast yrði fyrir 

valinu. Ef þeir færu tiltölulega jafnoft í einhverja ákveðna landshluta, þá gafst þeim 

kostur á að merkja við fleiri en einn svarkost.  

Næsta spurning, og sú síðasta á listanum, var á hlutfallskvarða. Þar voru 

þátttakendur beðnir um að merkja við þann kílómetrafjölda sem þeir væru tilbúnir að 

keyra. Gátu valið um 6 valkosti en bilið var á milli 0-701 km eða lengra. 

Spurningalistann í heild sinni má sjá í viðauka A.  

5.3 Framkvæmd 
Þann 25. mars 2009 var spurningalistinn fullbúinn og ákveðið að senda hann af stað. 

Þar sem úrtak úr þýðinu var tekið með snjóboltaaðferð,  þá var listinn fyrst sendur til 

þeirra sem rannsakandi þekkir og þeir svo beðnir um að koma listanum áfram til þeirra 

sem þeir þekkja eftir að hafa sjálfir svarað. Þannig gekk listinn koll af kolli í rúmar 2 

vikur, eða til 11. Apríl 2009. Þá var ákveðið að taka gögnin niður af vefsíðunni og hefjast 

handa við að greina þau. 
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6 Greining gagna og úrvinnsla 
Eftir að svör við spurningalistanum höfðu borist, var listanum halað niður af 

vefsíðunni www.questionpro.com á Excel formi. Þar voru gögnin hreinsuð og svo lesin 

inní tölfræðiforritið SPSS. Til að sjá heildarmynd af dreifni svara var notuð lýsandi 

tölfræði. T-próf voru notuð til að sjá hvort marktækur munur væri á milli tveggja óháðra 

hópa með tilliti til þeirrar spurningar sem greina átti og dreifigreining var notuð til að 

kanna hvort marktækur munur væri á milli hópa, fleiri en tveggja og með ,,post hoc” 

greiningu sást milli hverra hópa marktæki munurinn lægi, ef hann var til staðar. Einnig 

voru notuð próf til að kanna hvort marktæk tengsl eða fylgni væri á milli tveggja breyta, 

með tilliti til tveggja nafnbreyta var notað kí-kvaðrat próf til að kanna hvort tengsl væru á 

milli þeirra og ef um var að ræða tvær jafnbila – eða hlutfallsbreytur var notað svokallað,, 

pearson” fylgnipróf sem kannaði hvort marktæk fylgni væri þar á milli, þá annað hvort 

jákvæð eða neikvæð. 
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7 Niðurstöður 
Í köflum hér að neðan mun vera gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Byrjað verður á að fjalla um helstu niðurstöður, þar sem rannsóknarspurninunni verður 

svarað sem og öðrum mikilvægum atriðum. Þar á eftir verður greint ítarlega frá hverri og 

einni spurningu sem spurningarlistinn samanstóð af. Markmið hverrar spurningu fyrir sig 

verður sett fram og niðurstöður greininga sett fram með tölfræðiprófum og myndum. 

7.1 Helstu niðurstöður 
Er markaður fyrir afþreyingartjaldsvæði á Íslandi? Já, það virðist vera markaður 

fyrir afþreyingartjaldsvæði á Íslandi, ef marka má niðurstöður þessarar rannsóknar. 

Samkvæmt þeim er mikill meirihluti þeirra sem þátt tóku sem hafa áhuga á að gista 

einhverntíman á afþreyingartjaldsvæði af þessu tagi en alls voru það 91,39% sem sögðust 

hafa áhuga á að gista einhverntíman yfir sumartímann á tjaldsvæðinu. Af öllum 

þátttakendum voru flestir eða 48% sem sögðust sjaldan geta hugsað sér að gista á svæðinu 

þegar spurt var hversu oft væri yfir sumarið fólk gæti hugsað sér að notfæra sér svæðið. 

Einnig voru margir sem gætu oft hugsað sér að gista á afþreyingartjaldsvæði eða 42% 

allra þátttakenda tóku þá afstöðu. Ef horft er á hversu margir geta hugsað sér að gista á 

afþreyingartjaldsvæði frekar en á hefðbundnu tjaldsvæði kemur í ljós að rúmur helmingu 

þátttakenda eða 55,10% myndu frekar velja að fara á afþreyingartjaldsvæði ef það yrði 

opnað. Af þessum 55,10% eru 70,4% sem geta oft hugsað sér að gista á svæðinu yfir 

sumartímann. Af þeim sem velja frekar að fara á afþreyingartjaldsvæði heldur en á 

hefðbundið eru 98,2% sem vilja að aldurstakmark sem miðast við 20 ára verði sett á 

svæðið en þegar horft er á alla þátttakendur þá sögðu 87,27% líklegra vera að þau myndu 

gista á afþreyingartjaldsvæði ef aldurstakmark væri sett á.  

Til að afþreyingartjaldsvæði af þessum toga geti rekið sig, er ekki nóg að fólk hafi 

áhuga á að gista þar, heldur þarf það einnig að vera tilbúið að greiða hærra gjald fyrir 

næturgistinu, þar sem nauðsynlegt er að koma á móti auknum rektarkostnaði með þeim 

hætti. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að mikill meirihluti eða 91,1% þeirra sem 

velja afþreyingartjaldsvæði fram yfir hefðbundin eru tilbúnir til að greiða hærra gjald fyrir 
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næturgistinguna. Ef horft er á alla þátttakendur, bæði þá sem velja afþreyingartjaldsvæði 

fram yfir hefðbundin og þá sem frekar velja hefðbunið tjaldsvæði eru 66% tilbúnir til að 

greiða hærra gjald fyrir næturgistinu. Af þeim sem ekki eru tilbúnir til að greiða hærra 

gjald eru 85,7% sem velja frekar að fara á hefðbundin tjaldsvæði heldur en 

afþreyingartjaldsvæði. Af þessu má dæma að þeir sem velja afþreyingartjaldsvæði fram 

yfir hefðbundin eru að öllu jöfnu tilbúnir til að greiða hærra gjald fyrir næturgistingu 

heldur en þeir sem frekar velja hefðbundin tjaldsvæði. Þeir sem ekki eru tilbúnir til að 

greiða hærra gjald velja frekar að fara á hefðbundin tjaldsvæði og hafa þá e.t.v. ekki 

áhuga á að notfæra sér þessa þjónustu sem boðið er uppá á afþreyingartjaldsvæði og vilja 

þar af leiðandi ekki borga meiri pening fyrr eitthvað sem þeir munu ekki notfæra sér. 

En hversu mikið er fólk tilbúið til að greiða? Í ljós hefur komið að flestir eru 

tilbúnir til að greiða hærra gjald fyrir næturgistinu á afþreyingartjaldsvæði. Hins vegar 

skiptir miklu máli hversu hátt gjald fólk er tilbúið til að greiða. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar eru flestir þátttakendur tilbúnir að greiða 1001-1200 krónur fyrir 

næturgjaldið og á það bæði við þá sem frekar geta hugsað sér að gista á 

afþreyingartjaldsvæði, sem og þá sem heldur velja hefðbundin tjaldsvæði.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar hafa flestir áhuga á að gista á 

afþreyingartjaldsvæði yfir helgi, það er frá föstudegi – sunnudags. Einnig eru margir sem 

geta hugsað sér að gista þar frá fimmtudegi – sunnudags en mjög fáir hafa áhuga á að 

gista þar í viku eða lengur. Af þeim sem hefðu áhuga á að gista þar lengur en yfir helgi 

voru flestir eða 81,95% sem vilja þó bara hafa skipulagða dagskrá yfir helgar og borga 

hærra gjald fyrir þær nætur, heldur en að hafa dagskrá alla daga vikunnar og borga alltaf 

hærra gjald.  

Með þessum niðurstöðum hefur rannsóknarspurningunni verið svarað en taka 

verður tillit til fleiri þátta til að tjaldsvæðið njóti sem mestra vinsælda. Þeir þættir sem 

einnig verður að horfa til er t.d. í hvaða landshluta ætti svæðið að vera staðsett, þ.e. hvaða 

landshluti er vinsælastur að ferðast til meðal íbúa höfuðborgarsvæðisins og hversu langt 

eru þeir tilbúnir að keyra? 
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Þegar þátttakendur áttu að merkja við þá landshluta sem þeir færu oftast í útilegu, 

kom í ljós að Suðurland er tvímælalaust sá landshluti sem vinsælastur er meðal 

þátttakenda. Einnig kom í ljós að flestir eru tilbúnir að keyra 250-400 km en ekki 

reyndust vera marktæk tengsl milli þess hversu langt fólk er tilbúið að keyra og hversu oft 

það getur hugsað sér að gista á afþreyingartjaldsvæði yfir sumartímann. Einnig kom í ljós 

með kí-kvaðrat greiningu að 66,7% þeirra sem velja afþreyingartjaldsvæði fram yfir 

hefðbundið tjaldsvæði fara oftast í útilegu á Suðurland.. 

Þar sem besta staðsetning fyrir tjaldsvæðið er orðin ljós, þá eru ýmsir hlutir sem 

þarf að taka tillit til hversu mikilvægt er að hafa í nágrenningu. Miðað við niðurstöður er 

sú afþreying sem mesta máli skiptir að hafa í nágrenni við tjaldsvæði er sundlaug, en 

minnsta máli skiptir að hafa golfvöll nálægt. Ekki þykir mikilvægt að hafa veiði í 

nágrenninu, en þó eru það karlar frekar en konur sem finnst það mikilvægt. Konum finnst 

hins vegar mikilvægara að hafa sundlaug og gönguleiðir í umhverfinu. 

Þeir sem oftast geta hugsað sér að gista á afþreyingartjaldsvæði finnst afþreying 

innan svæðisins skipta mesta máli. Í ljós kom að þeir sem oftast gætu hugsað sér að gista 

á afþreyingartjaldsvæði er fjölskyldufólk, eða fólk sem á 1 barn eða fleira. Það fólk sem á 

3 börn finnst afþreying innan svæðisins skipta mesta máli, en þeir sem eru barnlausir 

finnst það minnsta máli skipta. Ef að horft á mikilvægi þess að hafa afþreyingu í nánasta 

umhverfi, þá er það fólk á aldrinum 28-30 ára sem finnst það skipta mesta máli, en þeir 

sem eru 44-47 ára finnst það minnsta máli skipta. Þeir sem velja frekar að fara á 

afþreyingartjaldsvæði heldur en hefðbundið finnst þjónustan í nágrenninu og afþreying 

innan, sem og utan svæðisins skipta meira máli en þeir sem frekar velja að fara á 

hefðbundið tjaldsvæði. 

Þegar horft er á aðstöðu innan svæðisins og hvaða hlutir þykja mikilvægastir að 

hafa þar, kemur í ljós að mesta máli skiptir að hafa hefðbundin leiktæki á svæðinu. Einnig 

þykir mikilvægt að svæðið sé skipt niður eftir því hvort um fjölskyldufólk eða 

einstaklinga sé að ræða sem og að hafa útisvið og aðstöðu fyrir sameiginlega kvöldvöku. 

Það sem minnsta máli skiptir er að hafa bar eða veitingastað á svæðinu. Ef einungis er 

horft á þá einstaklinga sem velja afþreyingartjaldsvæði fram yfir hefðbundið kemur í ljós 

að það skiptir þá meira máli hafa hefðbundin leiktæki og útisvið á svæðinu. Þeir sem eru 
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28-30 ára finnst mikilvægast að hafa útisvið og aðstöðu fyrir kvöldvöku á svæðinu, en 

þeir sem eru 48-50 ára finnst það minnsta máli skipta. Einnig er mikilvægara fyrir þá 

aðila sem eiga börn að hafa hefðbundin leiktæki á svæðinu. Tjaldsvæðið ætti að hafa alla 

eiginleika tveggja stjörnu tjaldsvæðis samkvæmt gæðaflokkun ferðamálaráðs, auk þess að 

hafa heitt og kalt vatn á svæðinu, að hægt sé að fá allar upplýsingar um svæðið og leggja 

inn gistipantanir utan opnunartíma, að leiktæki séu fyrir börn og að sérstök stæði séu fyrir 

húsbíla og fellihýsi með aðgengi að rafmagni. 

7.2 Ítarlegar niðurstöður 
Í þessum kafla verða allar spurningar úr spurningarlistanum greindar ítarlega. 

Markmið þeirra verður sett fram og niðurstöður settar fram í máli og myndum. 

Spurning 1: Hversu oft ferð þú að meðaltali í útilegu yfir tímabilið maí – september? 

Með útilegu er átt við ferðir þar sem gist er á tjaldsvæði með viðeigandi búnaði. 

Markmiðið með þessari spurningu var að sjá hversu oft fólk fer að meðaltali í 

útilegu á sumrin og athuga hvort einhver munur sé á milli þess hversu oft fólk fer og 

hvort það væri líklegra til að fara á afþreyingartjaldsvæði, þ.e. eru þeir sem fara oftar í 

útilegu yfir sumartímann líklegri til að velja afþreyingartjaldsvæði frekar en hefðbundið? 

Ætlunin var einnig að athuga hvort tengsl væru á milli þess hversu oft fólk fer í útilegu 

yfir sumartímann og hversu oft það væri tilbúið að gista á afþreyingartjaldsvæði sem og 

að sjá hvort munur væri á milli hópa, s.s. kyni, aldri, hjúskaparstöðu,  hversu mörg börn 

eru á heimilinu og hversu oft fólk fer í útilegu.  

Til að sjá hversu oft þátttakendur fara að meðaltali í útilegu yfir sumartímann var 

dreifni svara þeirra skoðuð. Í ljós kom að langflestir fara 1-3 sinnum í útilegu yfir 

sumartímann en mjög fáir fara 10-15 sinnum. Á mynd 7.1 má sjá hvernig svör 

þátttakenda skiptust nákvæmlega niður eftir svarmöguleikum. 
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Mynd 7.1: Skipting þáttakenda eftir hversu oft þeir fara í útilegu yfir sumartímann 

 

Eins og mynd 7.1 sýnir, þá eru flestir eða 45,81% af þeim 179 manns sem svöruðu 

þessari spurningu sem fara 1-3 sinnum í útilegu yfir sumartímann, 18,44% af þeim sem 

svöruðu fara aldrei í útilegu. Fæstir fara 10-15 sinnum í útilegu en alls eru 20,11% sem 

fara 8 sinnum eða oftar í útilegu yfir sumartímann. 

Ekki kom marktæk tengsl í ljós þegar framkvæmd var kí-kvaðrat greining fyrir því 

hvort tengsl væru á milli þeirra sem velja afþreyingartjaldsvæði fram yfir hefðbundið og 

hversu oft það fer í útilegu yfir sumartímann (p>0,05).  

Tengslin milli þess hvaða kyn fólk er, sem og aldur þess og hversu oft það fer í 

útilegu yfir sumartíman reyndust ekki marktæk samkvæmt kí-kvaðrat greiningu (p>0,05). 

Þar sem mjög lítð hlutfall svarenda eru ekklar eða ekkjur var ákveðið að sameina 

breyturnar einhleypur og ekkill/ekkja í eina breytu og breyturnar sambúð og hjónaband í 

aðra. Þar með var hægt að framkvæma kí-kvaðrat greiningu og kanna tengslin milli þess 

hvort fólk er einhleypt eða í sambandi og hversu oft það fer í útilegu yfir sumartímann. 

Ekki reyndust tengslin milli þar á marktæk samkvæmt niðurstöðum greiningarinnar 

(p>0,05). Marktæk tengsl reyndust hins vegar vera á milli þess hvort fólk á börn eða er 

barnlaust og hversu oft það fer að meðaltali í útilegu yfir sumartímann. Á mynd 7.2 má 

sjá hversu oft þeir sem eru barnlausir og þeir sem eiga börn á heimilinu fara hlutfallslega 

oft í útilegu yfir sumartímann. 
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Mynd 7.2: Tengsl milli hvort fólk eigi börn eða ekki og hversu oft er farið í útilegu yfir sumartímann 

 

Eins og mynd 7.2 sýnir, þá eru tæp 40% af þeim sem eru barnlausir sem fara 1-3 

sinnum í útilegu yfir sumartímann en einnig eru margir sem fara aldrei í útilegu. Af þeim 

sem eiga börn er rúm 53% sem fara 1-3 sinnum í útilegu yfir sumartímann. Mjög lítið 

hlutfall af þeim sem eiga börn fara aldrei í útilegu en 12,7% þeirra fara 8-10 sinnum í 

útlegu yfir sumartímann. 

Þar með er hægt að segja að það fólk sem á börn fer að meðaltali oftar í útilegu 

yfir sumartímann heldur en þeir sem eru einhleypir. 

Spurning 2: Þegar þú ferð í útilegur, hvernig útbúnað ert þú með? Athugið að hægt 

er að merkja við fleiri en einn svarkost. 

Þessi spurning var ætluð til að að sjá hvaða útbúnað fólk er með sem fer á 

tjaldsvæði. Markmiðið var að sjá hvaða útbúnaður er vinsælastur meðal fólks, sem og að 

sjá hvort þeir sem færu oftar í útilegu yfir sumarið ferðuðust með einhvern sérstakan 

útbúnað. Einnig var markmiðið að sjá hvort þeir sem oftar gætu hugsað sér að gista á 

afþreyingartjaldsvæði væru frekar með betri útbúnað, s.s. ferðavagna frekar en tjald og að 

kanna hvort tengsl væru á milli þess með hvaða útbúnað fólk ferðast með og hvort því 

fyndist líklegra að gista á afþreyingartjaldsvæði heldur en á hefðbundu tjaldsævði. 
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Til að sjá hvernig útbúnað fólk er með þegar það fer í útilegu voru þátttakendur 

beðnir um að merkja við alla þá svarkosti sem við áttu. Á mynd 7.3 má sjá að hlutfall 

þeirra þátttakenda sem ferðast með hvaða útbúnað fyrir sig.   

 
Mynd 7.3: Hlutfall þátttakenda eftir hvaða útbúnað er farið með í útilegu 

 

Eins og má sjá á mynd 7.3 eru 43,02% þáttakenda sem ferðast með tjald en fæstir 

ferðast með hjólhýsi. Ef tekið er saman hlutfall þeirra sem ferðast með annað hvort 

tjaldvagn eða fellihýsi má sjá að 39,66% þátttakenda ferðast með annan hvorn vagninn, 

þó eru fleiri sem ferðast með tjaldvagn heldur en fellihýsi.  

Með kí-kvaðrat greiningu var athugað hvort tengsl væru á milli þess hvaða 

útbúnað fólk veldi og hversu oft það fer að meðaltali í útilegu yfir sumartímann. Í ljos 

kom marktæk tengsl milli hvort fólk velur að gista í tjaldi og hversu oft það fer í útilegu 

(2(5, N=152) = 37,954; p =0,000). Einnig kom í ljós marktæk tengsl milli þeirra sem 

gista í tjaldvagni (2(5, N=152) = 14,045; p =0,015), hjólhýsi (2(5, N=152) = 14,820; p 

=0,011) og húsbíl (2(5, N=152) = 41,071; p =0,000) og hversu oft þau fara að meðaltali 

í útilegu á sumarið. Þegar könnuð voru tengsl milli þess hvort fólk velur að gista í 

fellihýsi og hversu oft það fer í útilegu yfir sumarið kom einnig í ljós marktæk tengsl, en 

voru þau þó ekki jafn sterk og þegar litið var til hinna möguleikana (2(5, N=152) = 

11,143; p =0,049). Svarmöguleikinn „annað“ sýndi einnig marktæk tengsl samkvæmt kí-

kvaðrat greiningu (2(5, N=153) = 33,574; p =0,000). Á mynd 7.4 má sjá hversu hátt 
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hlutfall þeirra sem velja hvaða gistibúnað fyrir sig fara að meðaltali oft í útilegu yfir 

sumartímann. 

 
Mynd 7.4: Tengsl milli hvaða útbúnað er ferðast með og hversu oft er farið í útilegu yfir sumartímann 

 

Eins og má sjá á mynd 7.4 eru langflestir af þeim sem ferðast í tjaldi sem fara 1-3 

sinnum í útilegu yfir sumartímann. Einnig eru flestir sem ferðast með tjaldvagn eða 

fellihýsi sem fara 1-3 sinnum en margir af þeim sem ferðast með tjaldvagn fara einnig 4-7 

sinnum. Þeir sem ferðast með hjólhýsi eða í húsbíl fara að jafnaði oftar í útilegu en flestir 

af þeim fara 15 sinnum eða oftar í útilegu yfir sumartímann. 

Með kí-kvaðrat var  einnig athugað hvort tengsl væru á milli þess með hvaða 

útbúnað fólk ferðaðist með og hvort það veldi afþreyingartjaldsvæði fram yfir 

hefðbundið. Ekki reyndust tengslin vera marktæk þar á (p>0,05). 

Spurning 3: Hvert af eftirfarandi finnst þér skipta mesta máli þegar kemur að vali á 

tjaldsvæði: Athugið að hér er einungis hægt að merkja við einn svarkost 

Markmið þessarar spurningar var að sjá hvað það væri sem skipti fólk mesta máli 

þegar kæmi að vali á tjaldsvæði.  Sjá tíðnina og fá að vita hvaða hlutur er mikilvægastur 

og hvaða hlutur skiptir minnsta máli. Eru tengsl milli þess hvaða hlutur er mikilvægastur 

og hversu oft fólk gæti hugsað sér að gista á afþreyingartjaldsvæði?  
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Til að sjá hvaða hlutir eru mikilvægastir að hafa á svæðinu að mati þátttakenda var 

dreifing svara þeirra skoðuð. Í ljós kom að 15,6% þátttakenda tóku ekki afstöðu til 

þessarar spurningar en af þeim sem svöruðu er staðsetning tjaldsvæðisins það skiptir 

mesta máli. Það að hafa aldurstakmark inn á tjaldsvæði reyndist skipta mun minna máli 

en allir aðrir svarkostir. Mynd 7.5 sýnir hvaða afstöðu þeir þátttakendur sem svöruðu 

spurningunni tóku. 

 
Mynd 7.5: Hlutfall þátttakenda eftir hvaða hlutur skiptir mesta máli við vali á tjaldsvæði 

 

Eins og mynd 7.5 sýnir voru 47,7% á því að staðsetning tjaldsvæðisins sé það sem 

skiptir mestu máli þegar kemur að vali á tjaldsvæði. Einungis 0,7% fannst aldurstakmark 

skipta mestu máli, en 13,2% fannst afþreying skipta mestu máli, þá bæði innan og utan 

tjaldsvæðisins. 

Marktæk tengsl reyndust vera á milli þess hvaða hlutur þykir mikilvægastur við 

vali á tjaldsvæði og hversu oft fólk getur hugsað sér að gista á afþreyingartjaldsvæði yfir 

sumartímann (2(12, N=149) = 32,126; p =0,001). Þar sem aðeins 0,66% svöruðu að 

aldurstakmark væri það sem skipti mestu máli þegar kæmi að vali á tjaldsvæði var 

ákveðið að sleppa þeim möguleika í greiningunni. Á mynd 7.6 má sjá hvernig tengslin eru 

á milli þess hvaða hlutur þykir skipta mestu máli og hversu oft fólk getur hugsað sér að 

gista á afþreyingartjaldsvæði.  
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Mynd 7.6: Tengsl milli þess hvað skiptir mestu máli við vali á tjaldsvæði og hversu oft fólk getur hugsað sér 

að gista á afþreyingartjaldsvæði 
 

Eins og sjá má á mynd 7.6 eru flestir þeirra sem finnst staðsetning sem og 

þjónusta í umhverfi svæðisins skipta mestu máli sem sjaldan geta hugsað sér að gista á 

afþreyingartjaldsvæði. Flestum sem finnst þjónusta innan tjaldsvæðisins skipta mesta máli 

geta oft hugsað sér að gista á afþreyingartjaldsvæði og einnig er mikill meirihluti þeirra 

sem finnst afþreying inná tjaldsvæði sem og í umhverfi við svæðið skipta mesta máli sem 

geta oft hugsað sér að gista á afþreyingartjaldsvæði. 

Spurning 4: Hversu litlu eða miklu máli finnst þér eftirfarandi atriði skipta þegar 

kemur að vali á tjaldsvæði:   

Með þessari spurningu var ætlunin að láta fólk meta hvaða hlutir það væru sem 

skiptu meira eða minna máli þegar kæmi að vali á tjaldsvæði. Markmiðið var að sjá hvaða 

hlutir skiptu mestu máli fyrir ólíka hópa, s.s. kyn, aldur, hjúskaparastaða og börn á 

framfæri. Einnig var markmiðið að sjá hvort munur væri á milli þeirra sem frekar veldu 

að gista á hefðbundu tjaldsvæði eða afþreyingartjaldsvæði og hversu mikilvæg atriðin eru, 

sem og að sjá hvort tengsl séu á milli þess hvaða hlutur er mikilvægastur og hversu oft 

fólk gæti hugsað sér að gista á afþreyingartjaldsvæði. 
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Til að sjá hvaða hlutir það eru sem skipta meira eða minna máli fyrir fólk að hafa 

þegar kemur að vali á tjaldsvæði voru þátttakendur beðnir um að taka afstöðu til þess 

hversu miklu eða litlu máli hlutirnir skiptu þau. Á mynd 7.7 má sjá hvaða hlutir skiptu 

flesta þátttakendur miklu máli og hvaða hlutir það væru sem skiptu litlu máli þegar kemur 

að vali á tjaldsvæði. 

 
Mynd 7.7: Hvaða hlutir skipta þátttakendur mesta og minnsta máli 

 

Eins má sjá á mynd 7.7 eru langflestir sem finnst staðsetning skipta frekar eða 

mjög miklu máli, eða alls 69,27%. Einnig er mörgum sem finnst þjónusta innan 

tjaldsvæðisins skipta frekar miklu máli. Þegar horft er á hversu miklu máli skiptir að hafa 

þjónustu í nánasta umhverfi við tjaldsvæðið kemur í ljós að flestum eða 43,2% finnst það 

skipta frekar miklu máli. Þegar fólk átti að taka afstöðu til afþreyingar innan 

tjaldsvæðisins voru margir sem voru hlutlausir eða 22,35% en flestum fannst það skipta 

frekar miklu máli eða 30,17%. Útskýring á af hverju svona margir eru hlutlausir þegar átti 

að taka afstöðu til afþreyingar innan tjaldsvæðis gæti verið sú staðreynd að það er ekki 

þekkt á þeim tjaldsvæðum sem til eru og veit þá fólk ekki nógu mikið um hlutinn til að 

geta tekið afstöðu með eða á móti. Flestir voru þó hlutlausir þegar spurt var um hversu 
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miklu eða litlu máli aldurstakmark inná tjaldsvæði skipti en 30,17% fannst það skipta 

frekar eða mjög litlu máli. 

Með t-prófum og dreifigreiningu var kannað hvort munur væri milli hópa og 

hversu miklu eða litlu máli framangreindir hlutir skiptu þegar kemur að vali á tjaldsvæði. 

Marktækur munur reyndist einungis vera á milli þess hversu börn væru á heimilinu og 

hversu miklu máli skiptir að hafa afþreyingu innan tjaldsvæðis (F(3, 135) = 3,538; p < 

0,05). Það fólk sem er með 3 börn undir 14 ára aldri á heimilinu finnst afþreying innan 

svæðisins skipta mestu máli en þeir sem engin börn hafa undir 14 ára á heimilinu finnst 

afþreying innan svæðisins skipta minnsta máli. Þennan mun má sjá á mynd 7.8 hér að 

neðan en á lóðrétta ásnum stendur gildið 2 fyrir „frekar litlu máli“, 3 merkir „hlutlaus“, 4 

stendur fyrir „frekar miklu máli“ og 5 fyrir „mjög miklu máli“ 

 
Mynd 7.8: Munur á hversu mörg börn eru á heimilinu og hversu miklu máli skiptir að hafa afþreyingu 

innan tjaldsvæðis 
 

Eins og mynd 7.8 sýnir, þá liggur mesti munurinn á milli þeirra sem barnlausir eru 

og þeirra sem eiga 3 börn. Þeir sem eru barnlausir eru að meðaltali á milli þess að vera 

hlutlausir þegar kemur að því að taka afstöðu til þess hversu miklu eða litlu máli skiptir 

að hafa afþreyingu innan tjaldsvæðisins og að finnast það skipta frekar litlu máli. Þeir 

sem eiga 3 börn finnst það þó að meðaltali skipta frekar miklu máli. 

Er munur milli þeirra sem velja frekar afþreyingartjaldsvæði eða hefðbundið 

tjaldsvæði og hversu litlu eða miklu máli framangreindir hlutir skipta? Til að finna út 
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hvort munur væri á milli þessara hópa var framkvæmt t-próf.  Á mynd 7.9 má sjá hvar 

marktækur munur liggur, en þar má sjá að þeir sem velja hefðbudnin tjaldsvæði fram yfir 

afþreyingartjaldsvæði finnst staðsetning þeirra skipta meira máli (t(142) = 2,621; p < 

0,05). Þeir sem velja frekar afþreyingartjaldsvæði finnst þjónustan í nánasta umhverfi 

skipta meira máli heldur en þeir sem velja hefðbundin tjaldsvæði (t(139) = -2,428; p < 

0,05). Einnig skiptir afþreying innan, sem og í nánasta umhverfi tjaldsvæðis mun meira 

máli fyrir það fólk sem velur það að fara á afþreyingartjaldsvæði fram yfir hefðbundin 

(t(119) = -7,488; p < 0,001), (t(106) = -4,498; p < 0,001). Ekki reyndist marktækur munur 

milli þeirra sem velja frekar hefðbundin eða afþreyingartjaldsvæði og hversu miklu máli 

þjónusta eða aldurstakmark inná tjaldsvæði skiptir (p>0,05). Á lóðrétta ásnum á myndinni 

stendur gildið 2 fyrir að hluturinn skipti „frekar litlu máli“, 3 merkir „hlutlaus“, 4 stendur 

fyrir „frekar miklu máli“ og 5 fyrir „mjög miklu máli“. 

 
Mynd 7.9: munur milli þeirra sem velja afþreyingartjaldsvæði eða hefðbundið tjaldsvæði og hversu miklu 

máli hlutirnir skipta 
 

Eins og má sjá á mynd 7.9, þá finnst þeim sem velja hefðbundin tjaldsvæði fram 

yfir afþreyingar staðsetning svæðisins skipta að meðaltali frekar miklu til mjög miklu 

máli. Báðum hópum finnst þetta þó skipta frekar miklu máli. Einnig má sjá hversu mikill 

munur er milli þeirra sem velja afþreyingartjalsvæði eða hefðbundin og hversu miklu máli 

þeim finnst afþreying innan – sem og utan svæðisins skipta. Að meðaltali finnst þeim sem 
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velja frekar hefðbundin tjaldsvæði afþreying innan svæðisins skipta frekar litlu máli eða 

eru hlutlausir en þeir sem velja frekar að fara á afþreyingartjaldsvæði finnst það að 

meðaltali skipta frekar miklu máli. Einnig eru þeir sem velja hefðbundin tjaldsvæði að 

meðaltali hlutlaus í skoðun sinni á afþreyingu í nánasta umhverfi, en þeir sem velja frekar 

afþreyingartjalsvæði finnst það að meðaltali skipta frekar miklu máli. 

Spurning 5: Hvaða afþreying er það í umhverfinu sem skiptir mesta máli þegar 

valið er um tjaldsvæði? Athugið að hér er aðeins hægt að merkja við einn svarkost 

Þessi spurning var ætluð til þess að sjá hvaða afþreying í umhverfinu það væri 

sem skipti mesta máli þegar fólk veldi sér tjaldsvæði. Markmiðið var að geta notað 

niðurstöðurnar til að geta séð hvað fólki finnst mikilvægast að hafa og hvað því finnst 

ekki þurfa að vera í nágrenningu. Þannig er hægt að taka tillit til þess þegar staðsetja á 

tjaldsvæðið. Einnig var markmiðið að kanna hvort munur væri á milli þess hversu 

mikilvægt er að hafa afþreyinguna í umhverfinu og hversu oft fólk hefur áhuga á að gista 

á afþreyingartjaldsvæði sem og að sjá hvort marktæk tengsl væru á milli þeirra sem frekar 

velja hefðbundið tjaldsvæði eða afþreyingartjaldsvæði og hvaða afþreyingu er 

mikilvægast að hafa í umhverfinu. 

17,9% þáttakanda svöruðu ekki þessari spurningu. Af þeim sem svöruðu var 

sundlaug mikilvægasta afþreyingin til að hafa í nágrenninu en það að hafa golfvöll skipti 

minnsta máli. Hvernig svör þátttakenda skiptust niður má sjá á mynd 7.10 hér að neðan 

en hún tekur aðeins tillit til þeirra sem svöruðu spurningunni. 



55 
 

 
Mynd 7.10: Hlutfall þátttakenda eftir hvaða afþreying í umhverfi skiptir mesta máli 

 

Samkvæmt þessu ætti afþreyingartjaldsvæðið að vera staðsett nálægt sundlaug en 

ekkert endilega við golfvöll, þar sem sundlaug virðist vera það mikilvægasta til að hafa í 

nágrenni tjaldsvæðís. 

Er tengsl milli þess hvaða hlutir er mikilvægast að hafa í umhverfinu og hversu oft 

fólk getur hugsað sér að gista á afþreyingartjaldsvæði? Til að komast að þessu var 

framkvæmd  kí-kvaðrat greining. Ekki kom í ljós marktæk tengsl þar á (p>0,05) 

Spurning 6: Hversu litlu eða miklu skipta eftirfarandi hlutir máli þegar kemur að 

vali á tjaldsvæði?  

Markmið þessarar spurningar var að mæla hversu miklu eða litlu máli hlutir í 

umhverfinu skipti fólk þegar það veldi sér tjaldsvæði; skipta sömu hlutir jafnmiklu máli 

fyrir alla eða er munur á aldri, hjúskaparstöðu, börnum á framfæri og hvaða afþreying í 

umhverfinu skiptir mestu máli. Var markmiðið að sjá hvort munur væri á milli þeirra sem 

veldu frekar að gista á hefðbundum tjaldsvæðum eða afþreyingartjaldsvæði og hversu 

mikilvægt þeim finnst að hafa mismunandi afþreyingar í nágrenninu. Einnig var fylgni 

milli þess hversu mikilvægar afþreyingarnar þykja og hversu oft fólk gæti hugsað sér að 

gista á afþreyingartjaldsvæði yfir sumartímann. 

Á mynd 7.11 má sjá hversu mikilvægt þátttakendum þótti að hafa mismunandi 

afþreyingu í nágrenni tjaldsvæða. 
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Mynd 7.11: Mikilvægi afþreyinga í nágrenni tjaldsvæðis 

 

Eins og mynd 7.11 sýnir er flestum, eða 37,43% sem þykir mjög litlu máli skipta 

að hafa golfvöll í nágrenninu. Sundlaug virðist vera sú afþreying sem flestir vilja hafa 

nálægt þegar gist er á tjaldsvæðum. Ef tekin eru saman svör þeirra sem þótti mjög eða 

frekar miklu máli skipta að hafa sundlaug í nágrenninu kemur í ljós að alls voru það 

74,3% svarenda sem tóku þá afstöðu og virðist það vera mun mikilvægara en aðrar 

afþreyingar. 

Til að kanna hvort munur væri á milli kyns og hversu mikilvægt væri að hafa 

framangreindar afþreyingar í nágrenni tjaldsvæðis, kom í ljós að munurinn reyndist 

marktækur milli þeirra og hversu mikilvægt væri að hafa veiði í nágrenninu (t(75) = -

2,344; p < 0,05). Einnig var marktækur munur á kyni og hversu mikilvægt er að hafa 

sundlaug, sem og gönguleiðir í umhverfinu (t(138) = 4,046; p < 0,001), (t(75) = -2,135; p 

< 0,05). Á mynd 7.12 hér að neðan má sjá hvar munurinn liggur þegar borið var saman 

hvoru kyninu finnst mikilvægara að hafa tilteknar afþreyingar í nágrenni við tjaldsvæði. 

Á lóðrétta ásnum stendur gildið 2 fyrir að afþreyingin skiptir „frekar litlu máli“, 3 merkir 

„hlutlaus“, 4 stendur fyrir „frekar miklu máli“ og 5 merkir „mjög miklu máli“. 
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Mynd 7.12: Munur á kyni og hversu mikilvægt er að hafa afþreyingar í nágrenni 

 

Á mynd 7.12 má sjá að körlum finnst þó nokkuð mikilvægara að hafa veiði í 

nágrenninu heldur en konum, en báðum hópum fannst það þó skipta tiltölulega litlu máli. 

Þegar horft er á mun milli kynja og hversu miklu máli skiptir að hafa bæði sundlaug og 

gönguleiðir í nágrenninu kemur í ljós að konum þykir mikilvægara að hafa þær 

afþreyingar í grennd við tjaldsvæðið heldur en körlum. Báðum hópum þótti þessar 

afþreyingar þó nokkuð mikilvægar. Ekki reyndist marktækur munur þegar horft var á 

hvort kynið þótti mikilvægara að hafa golfvöll í nágrenninu, en sú afþreying þótti litlu 

máli skipta (p>0,05) 

Ekki kom í ljós marktækur munur með tilliti til aldurs, hjúskaparstöðu eða fjölda 

barna á framfæri og hversu mikilvægt væri að hafa afþreyingarnar í nágrenninu (p>0,05). 

Er munur á milli þeirra sem velja frekar að gista á hefðbundnu tjaldsvæði eða 

afþreyingartjaldsvæði og hversu mikilvægt er að hafa afþreyingarnar í nágrenninu? Til að 

svara þessari spurningu var framkvæmt t-próf. Niðurstöður greiningarnar leiddu í ljós að 

ekki er marktækur munur á því hvaða afþreying skiptir mesta máli að hafa í nágrenninu 

og hvort fólk velji frekar hefðbundið eða afþreyingartjaldsvæði (p>0,05) 

Spurning 7: Þegar þú ferð í útilegu, með hverjum ferð þú oftast? 

Með þessari spurningu var ætlað að kanna hvort þeir sem ferðuðust með 

fjölskyldu, vinum eða bæði fjölskyldu og vinum væru líklegastir til að gista á 

afþreyingartjaldsvæði. markmiðið var að sjá hvort munur væri á þessum hópum og hversu 

oft fólk gæti hugsað sér að gista á afþreyingartjaldsvæði yfir sumartímann. Einnig var 
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markmiðið að sjá hvort tengsl væru á milli þess með hverjum fólk ferðast og hvort það 

veldi frekar gista á afþreyingartjaldsvæði eða hefðbundnu tjaldsvæði. 

Á mynd 7.13 hér að neðan má sjá með hverjum þátttakendur ferðuðust oftast 

þegar farið væri í útilegu. Athuga má að  15,6% svöruðu þessari spurningu ekki. Myndin 

tekur þó aðeins tillit til gildra svara. 

 
Mynd 7.13: Hlutfall þáttakenda eftir með hverjum er ferðast í útilegu 

 

Á mynd 7.13 má sá að flestir ferðast bæði með fjölskyldu og vinum en fæstir 

ferðast einungis með vinum. 

Er munur á með hverjum fólk kýs að ferðast og hversu oft það gæti hugsað sér að 

gista á afþreyingartjaldsvæði? Samkvæmt niðurstöðum dreifigreingar kom ekki í ljós 

martækur munur á því með hverjum fólk kýs  helst að ferðast með og hversu oft það getur 

hugsað sér að gista á afþreyingartjaldsvæði (p>0,05) 

Til að sjá hvort tengsl væru á milli þeirra sem kjósa frekar að gista á hefðbundnu 

tjaldsvæði eða afþreyingartjaldsvæði og með hverjum þeir ferðast var framkvæmt kí-

kvaðrat próf. Samkvæmt niðurstöðu prófsins eru ekki marktæk tengsl þarna á milli 

(p>0,05) 

Spurning 8: Þegar þú ferð í útilegu, ferðastu þá oftar ein/n eða ásamt fleirum í hóp? 

Markmið þessarar spurningar var að sjá hvort þeir sem ferðuðust einir væru 

líklegri til að vilja gista á afþreyingartjaldsvæði heldur en þeir sem ferðuðust með fleirum 

í hóp. 
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Athugað var með krosstöflu hvort tengsl væri á milli þess hvort fólk veldi að 

ferðast eitt eða með fleirum í hóp og hvort það kysi frekar að gista á hefðbundnu 

tjaldsvæði eða afþreyingartjaldsvæði. Niðurstöður kí-kvaðrat prófsins sýna að það eru 

tengsl á milli hvort fólk veldi að ferðast eitt eða með fleirum í hóp og hvort það kysi 

frekar að gista á hefðbundnu eða afþreyingartjaldsvæði (2(1, N=146) = 6,438; p 

=0,011). 81,8% af þeim sem ferðast einir velja frekar að fara á hefðbundin tjaldsvæði en 

57,8% af þeim sem ferðast með fleirum í hóp velja að fara frekar á afþreyingartjaldsvæði. 

Af þeim sem velja hefðbundið tjaldsvæði fram yfir afþreyingartjaldsvæði eru 13,6% sem 

ferðast einir en 97,5% af þeim sem velja afþreyingartjaldsvæði fram yfir hefðbundin 

ferðast ásamt fleirum í hóp. Taka má fram að mikill minnihluti svaranda ferðast einir eða 

aðeins 7,5%. Á mynd 7.14 hér að neðan má sjá hversu hátt hlutfall þeirra sem ferðast 

einir eða ásamt fleirum í hóp velja hefðbundið eða afþreyingartjaldsvæði 

 
Mynd 7.14: Tengsl milli þess hvort fólk ferðast eitt eða ásamt fleirum og hvort það velji frekar 

afþreyingartjaldsvæði eða hefðbundið 
 

Af þessu má sjá að það fólk sem ferðast eitt er mjög lítill partur af þeim sem fara í 

útilegu. Einnig kemur í ljós að það er mjög ólíklegt að gista á afþreyingartjaldsvæði. þeir 

sem ferðast ásamt fleirum í hóp eru þó líklegri til að velja það að gista á 

afþreyingartjaldsvæði heldur en hefðbundnu. 

Spurning 9: Ef þú gætir valið um að fara á hefðbundið tjaldsvæði eða 

afþreyingartjaldsvæði, hvort yrði líklegra til að verða fyrir valinu? 
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þessi spurning var ætluð til að athuga hverjir það væru sem veldu 

afþreyingatjaldsvæði fram yfir hefðbundin tjaldsvæði; er það fólk sem fer oftast í útilegur 

yfir sumarið? Er það fólk sem ferðast með fjölskyldu eða fjölskyldu og vinum? Er munur 

á hvort fólk sé einhleypt eða í sambúð/hjónabandi? Er það frekar fjölskyldufólk eða 

einhver sérstakur aldur? Einnig var markmiðið með þessari spurningu að sjá hvort þeir 

sem veldu afþreyingartjaldsvæði framyfir hefðbundið væru tilbúnir að greiða meira fyrir 

gistinguna þar. 

Á mynd 7.15 hér að neðan má sjá hversu hátt hlutfall þeirra sem tóku afstöðu 

hvort hefðbundið eða afþreyingartjaldsvæði yrði fyrir valinu völdu hvorn kost. 

 
Mynd 7.15: Hlutfall þátttakenda eftir hvort þeir velja frekar afþreyingartjalsvæði eða hefðbundið 

tjaldsvæði 
 

Á mynd 7.15 má sjá að meirihluti þeirra sem tóku afstöðu hvort það kysi frekar að 

gista á hefðbundnu tjaldsvæði eða afþreyingartjaldsvæði valdi það að gista á 

afþreyingartjaldsvæði. Taka má þó fram að 17,88% þátttakenda svöruðu ekki þessari 

spurningu. 

Til að sjá hvort tengsl væru milli þeirra sem frekar velja afþreyingartjaldsvæði eða 

hefðbundin og hversu oft fólk fer í útilegu yfir sumartímann var framkvæmd kí-kvaðrat 

greining. Niðurstöður hennar leiddu í ljós ómarktæk tengsl (p>0,05) 

Eru tengsl milli þess hvort fólk sé einhleypt eða í sambúð/hjónabandi og hvort það 

velur frekar afþreyingartjaldsvæði eða hefðbundið tjaldsvæði? Er það frekar 
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fjölskyldufólk eða einhver sérstakur aldur? Samkvæmt kí-kvaðrat eru ekki marktæk 

tengsl milli þess hvers kyns, á hvaða aldri og hvort fólk sé í sambúð/hjónabandi eða 

einhleypt og hvort það velur frekar hefðbundin tjaldsvæði eða afþreyingartjaldsvæði 

(p>0,05). Samkvæmt kí-kvaðrat eru hins vegar tengsl milli þess hvort fólk eigibörn undir 

14 ára eru á heimilinu og hvort það velji frekar hefðbundin eða afþreyingartjaldsvæði. 

(2(3, N=140) = 22,092; p =0,000).  Ef aðeins er borið saman barnlaust fólk við fólk sem 

á barn, eitt eða fleiri kemur í ljós að afþreyingartjaldsvæði er mun vinsælla hjá fólki sem 

er með börn undir 14 ára á heimilinu heldur en þeim sem barnlausir eru. Á mynd 7.16 má 

sjá hvernig tengslin eru þarna á milli. 

 
Mynd 7.16: tengsl milli þess hvort fólk velji frekar afþreyingartjaldsvæði eða hefðbunidð tjaldsvæði og 

hvort það sé barnlaust eða eigi börn 
 

Eins og mynd 7.16 sýnir þá eru rúm 70% þeirra sem eiga barn, eða börn sem velja 

það að gista á afþreyingartjaldsvæði frekar en á hefðbundnu. Hins vegar er 66% þeirra 

sem eru barnlausir sem velja hefðbundið tjaldsvæði fram yfir afþreyingartjaldsvæði. 

Ef einungis þeir sem velja afþreyingartjaldsvæði fram yfir hefðbundið tjaldsvæði 

eru skoðaðir, þá kemur í ljós að mikill meirihluti eða 69,3% þeirra sem  frekar velja 

afþreyingartjaldsvæði eiga barn, eða börn en einungis 30,7% eru barnlausir. 

Af þessu má draga þá ályktun að afþreyingartjaldsvæði af þessu tagi sé fyrst og 

fremst fyrir fjölskyldufólk og ætti þá að leggja ótakmarkaða áherslu á að þjóna þeim 

markhópi eftir bestu getu. 
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Eru þeir sem velja afþreyingartjaldsvæði fram yfir hefðbundið tilbúnir að borga 

meira fyrir gistinguna þar? Niðurstöður kí-kvaðrats sýndu marktæk tengsl á milli þess 

hvort það fólk sem valdi að gista á afþreyingartjaldsvæði fram yfir hefðbunið væri 

tilbúið að borga meira fyrir næturgistinuna.  (2(1, N=109) = 28,391; p =0,000).  

Niðurstöður krosstöflu leiddu í ljós að mikill meirihluti þeirra sem velja 

afþreyingartjaldsvæði fram yfir hefðbunið eru tilbúnir að greiða hærra gjald fyrir 

næturgistinu. Hvernig hlutföllin skiptust niður má sjá á mynd 7.17. 

 
Mynd 7.17: tengsl milli þeirra sem velja frekar afþreyingartjaldsvæði og hvort þeir eru tilbúnir að borga 

hærra gjald fyrir næturgistinu 
 

Eins og sést á mynd 7.17 eru langflestir af þeim sem velja afþreyingartjaldsvæði 

fram yfir hefðbundin tilbúnir til að borga hærra gjald fyrir næturgistinguna. 

Spurning 10: Ef opnað yrði á Íslandi afþreyingartjaldsvæði, hversu sjaldan eða oft 

gætir þú hugsað þér að gista þar? Hér er verið að vísa til tímabilsins frá maí-

september. 

Þessi spurning var ætluð til að mæla hversu oft þeir sem gætu hugsað sér að fara á 

afþreyingartjaldsvæði myndu raunverulega gista þar. Markmiðið var að sjá hvort fólk 

væri tilbúið til að gista á afþreyingartjaldsvæði og þá hversu oft. Einnig var markmiðið að 

sjá hvort munur væri á milli kyns, aldurs, hjúskaparstöðu og fjölda barna á framfæri og 

hversu oft það gæti hugsað sér að gista á afþreyingartjaldsvæði.  
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Fyrst var athugað hversu margir það væru sem hefðu áhuga að gista 

einhverntíman á afþreyingartjaldsvæði og hversu margir hefðu engan áhuga á að gista 

þar. Í ljós kom að mikill meirihluti þátttakenda hefur áhuga á að gista á 

afþreyingartjaldsvæði einhverntíman en þennan mun má sjá á mynd 7.18 hér að neðan. 

Taka má fram að 15,64% þátttakenda tóku ekki afstöðu til spurningarinnar en myndin hér 

að neðan tekur aðeins tillit til þeirra sem tóku afstöðu. 

 
Mynd 7.18: Hlutfall þeirra sem hafa aldrei áhuga og  þeirra sem hafa einhverntíman áhuga á að gista á 

afþreyingartjaldsvæði 
 

Eins og sést á mynd 7.18 er mikill meirihluti þátttakenda tilbúinn að gista 

einhverntímann á afþreyingartjaldsvæði. Ef þessi skipting er skoðuð nánar og þeir 

sem áhuga hafa að gista á afþreyingartjaldsvæði einhverntíman skiptir niður í flokka 

eftir því hversu oft þeir gætu hugsað sér að gista þar yfir sumarið kemur í ljós að 

flestir hafa sjaldan áhuga á að gista þar yfir sumarið en einnig eru margir sem geta oft 

hugsað sér að gista á svæðinu. Mjög fáir hafa áhuga á að gista þar í hvert skipti sem 

farið er í útilegu, enda líklegt að fólk hafi áhuga á að ferðast á mismunandi staði þegar 

ferðast er um landið. Á mynd 7.19 má sjá hvernig hlutföllin skiptast niður eftir hversu 

oft fólk hefur áhuga á að gista á afþreyingartjaldsvæðinu. 
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Mynd 7.19: Hlutfall þátttakenda eftir hversu oft þeir geta hugsað sér að gista á afþreyingartjaldsvæði yfir 

sumartímann 
 

Til að kanna hvort tengsl væru milli þeirra sem frekar velja afþreyingartjaldsvæði 

eða hefðbundið tjaldsvæði og hversu oft þeir gætu hugsað sér að gista á 

afþreyingarsvæðinu var framkvæmd kí-kvaðrat greining. Niðurstöður hennar leiddu í ljós 

marktæk tengsl þar á (2(3, N=146) = 56,377; p =0,001). Á mynd 7.20 hér að neðan má 

sjá hvernig tengslin eru.  

 
Mynd 7.20: Tengsl milli þess hvort fólk velur frekar hefðbundið tjaldsvæði eða afþreyingartjaldsvæði og 

hversu oft það getur hugsað sér að gista á afþreyingartjaldsvæði yfir sumartímann 
 

Eins og má sjá á mynd 7.20 þá eru rúm 70% þeirra sem velja hefðbundin 

tjaldsvæði fram yfir afþreyingartjaldsvæði sjaldan tilbúnir að gista á 
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afþreyingartjaldsvæði yfir sumartímann, en athygli vekur hversu mikill meirihluti þeirra 

sem velja frekar hefðbundið eru þó tilbúnir að gista einhverntíman á 

afþreyingartjaldsvæði. Af þeim sem velja afþreyingartjaldsvæði fram yfir hefðbundin eru 

70% sem geta oft hugsað sér að gista þar. 

Eru tengsl milli hópa, s.s. kyn, aldur, hjúskaparstaða, fjöldi barna og hversu oft 

fólk hefur áhuga á að gista á afþreyingartjaldsvæði? Til að svara þessari spurningu var 

framkvæmd kí-kvaðrat greining. Niðurstöður hennar leiddu í ljós ómarktækan mun þegar 

horft var á hvort kyn, aldur eða hjúskaparstöðu og hversu oft fólk gæti hugsað sér að gista 

á afþreyingartjaldsvæði yfir sumartímann (p>0,05). Hins vegar reyndist marktækur munur 

á því hvort fólk er barnlaust eða eigi börn, eitt eða fleiri og hversu oft það getur hugsað 

sér að gista á afþreyingartjaldsvæði yfir sumartímann (2(3, N=144) = 13,524; p =0,004). 

Þessi tengsl má sjá á mynd 7.21. 

 
Mynd 7.21: Tengsl milli þess hvort fólk er barnlaust eða á börn og hversu oft það getur hugsað sér að gista 

á afþreyingartjaldsvæði yfir sumartímann 
 

Eins og mynd 7.21 sýnir, þá er meirihluti eða 56,5% þeirra sem eru barnlausir sem 

sjaldan geta hugsað sér að gista á afþreyingartjaldsvæði. Af þeim sem eiga barn eða börn 

er hinsvegar meirihluti eða 54,7% sem geta oft hugsað sér að gista á 

afþreyingartjaldsvæði yfir sumartímann. 
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Spurning 11: Ef þú getur ekki hugsað þér að fara á afþreyingartjaldsvæði, hver er 

helsta ástæðan? Athugið að þessi spurning er einungis ætluð þeim sem merktu við 

„aldrei“ í svarinu hér að ofan, aðrir vinsamlegast svarið næst spurningu 14. 

Þessi spurning var ætluð þeim sem gætu ekki hugsað sér að gista á 

afþreyingartjaldsvæði. Þarna var ætlunin að sjá hvaða hlutur væri ástæðan fyrir að 

afþreyingartjaldsvæði kæmi ekki til greina hjá fólki.  

Þegar skoðuð var dreifing svara við þessari spurningu kom í ljós að meginástæða 

þess að fólk veldi ekki að gista á afþreyingartjaldsvæði var sú að það færi í útilegu til að 

skemmta sér með sínum vinum en ekki öllum þeim sem á svæðinu er og einnig út af því 

að það vildi vera í friði með sinni fjölskyldu. Mynd 7.22 sýnir hvaða ástæða er fyrir því 

að  þeir sem ekki geta hugsað sér að fara á afþreyingartjaldsvæði taka þá afstöðu. 

 
Mynd 7.22: Hlutfall þátttakenda eftir ástæðu fyrir að þeir geta ekki hugsað sér að gista á 

afþreyingartjaldsvæði 
 

Á mynd 7.22 má sjá að flestir sem ekki hafa áhuga á að fara á 

afþreyingartjaldsvæði vilja fara í útilegu til að skemmta sér með sínum vinum eða vera í 

friði með sinni fjölskyldu. 

Til að athuga hvort tengsl væru á milli hópa og þeirra sem ekki vildu fara á 

afþreyingartjaldsvæði var kí-kvaðrat próf framkvæmt. Niðurstöður þess leiddu ekki í ljós 

marktæk tengsl (p>0,05). 
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Spurning 12: Ef aldurstakmark , sem miðast við 20 ára aldur nema í fylgd með 

foreldrum, yrði sett á gesti afþreyingartjaldsvæðisins, teldir þú líklegra eða ólíklegra 

að þú veldir að gista þar? 

Þessi spurning var ætluð til að sjá hvort það skipti máli, fyrir fólk sem veldi 

afþreyingartjaldsvæði framyfir hefðbudin, hvort aldurstakmark væri á svæðinu og einnig 

til að sjá hvort það væri líklegra að fólk færi á afþreyingatjaldsvæði ef aldurstakmark væri 

sett á. Einnig var markmiðið að kanna hvort tengsl séu á milli hópa og þeirra sem vilja 

helst aldurstakmark;  er það frekar eldra fólk eða fjölskyldufólk sem vill hafa 

aldurstakmark á svæðinu? 

Þrátt fyrir að fólk hafi ekki tekið skýra afstöðu til þess á almennum tjaldsvæðum 

hvort aldurstakmark væri á þar, þá voru svörin skýr þegar spurt var um hvort því fyndist 

líklegra eða ólíklegra að gista á afþreyingartjaldsvæði ef aldurstakmark, sem miðaðist við 

20 ár væri sett á. Á mynd 7.23 má sjá hvaða afstöðu þátttakendur tóku til aldurstakmarks 

inná afþreyingartjaldsvæði. 

 
Mynd 7.23: Hlutfall þátttakenda eftir hvort þeim finnist líklegra eða ólíklegra að gista á 

afþreyingartjaldsvæði ef aldurstakmark yrði sett á 
 

Á mynd 7.23 kemur í ljós að mikill meirihluti þeirra sem svöruðu þessari 

spurningu finnst líklegra að þau velji að gista á afþreyingartjaldsvæði ef aldurstakmark 

væri sett á svæðið. Einnig má taka fram að stór hluti þátttakenda eða 34,58% svöruðu 
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ekki þessari spurningu en myndin hér að ofan tekur aðeins tillit til þeirra sem tóku 

afstöðu. 

Eru tengsl milli þess hvort fólk velji hefðbundin tjaldsvæði eða 

afþreyingartjaldsvæði og hvort því finnist líklegra eða ólíklegra að það velji að gista á 

afþreyingartjaldsvæði ef aldurstakmark er sett á? Til að svara þessari spurningu var 

framkvæmd kí-kvaðrat greining. Niðurstöður hennar leiddu í ljós marktæk tengsl þar á 

(2(1, N=108) = 12,054; p =0,001).  Krosstafla sýndi að nánast allir eða 98,2% af þeim 

sem velja afþreyingartjaldsvæði fram yfir hefðbundin tjaldsvæði telja líklegra að þeir vilji 

gista þar ef aldurstakmark verði sett á svæðið. Einnig kom í ljós að stór hluti þeirra sem 

velja hefðbundin tjaldsvæði fram yfir afþreyingar eru líklegri til að vilja gista á 

afþreyingartjaldsvæði ef aldurstakmark verður sett á svæðið. Mynd 7.24 sýnir tengslin 

milli þess hvort fólk velur hefðbundið tjaldsvæði eða afþreyingartjaldsvæði og hvort það 

er líklegra eða ólíklegra til að gista á afþreyingartjaldsvæði ef aldurstakmark yrði sett á. 

 
Mynd 7.24: Tengsl milli hvort fólk velur hefðbundið tjaldsvæði eða afþreyingartjaldsvæði og hvort það er 

líklegra eða ólíklegra til að gista á afþreyingartjaldsvæði ef aldurstakmark yrði sett á 
 

Á þessu má dæma að það skiptir það fólk sem velur afþreyingartjaldsvæði 

framyfir hefðbundin verulegu máli að hafa aldurstakmark á svæðinu. 

Ekki reyndist vera marktæk tengsl á hópum, s.s. kyni, aldri, hjúskaparstöðu og 

börn á framfæri og hvort fólk er líklegra eða ólíklegra til að velja afþreyingartjaldsvæði ef 

aldurstakmark væri sett á (p>0,05) 
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Spurning 13: Með aukinni þjónustu, s.s. gæslu á tjaldsvæði og starfsfólki sem sinnir 

dagskrá fyrir börn og fullorðna, kemur aukinn rekstarkostnaður. Værir þú tilbúinn 

að greiða hærra gjald fyrir gistingu á þess háttar tjaldsvæði heldur en hefðbundnu 

tjaldsvæði? 

Markmið þessarar spurningar var að sjá hvort fólk væri tilbúið til að greiða hærra 

gjald fyrir að gista á afþreyingartjaldsvæði. Eru þeir sem velja afþreyingartjaldsvæði fram 

yfir hefðbundið tjaldsvæði tilbúnir að greiða hærra gjald fyrir að gista þar? 

Borgar sig að hafa aukinn rekstarkostanð við að hafa fólk í vinnu við að 

skipuleggja og halda utan um afþreyingardagskrá? Til að komast að þessari spurningu 

voru þátttakendur beðnir um að taka afstöðu til þess hvort þeir vildu greiða hærra 

næturgjald fyrir að gista á afþreyingartjaldsvæði til að koma til móts við aukna þjónustu. 

Á mynd 7.25 má sjá hvernig þeir þátttakendur sem tóku afstöðu svöruðu en 38% af 

þátttakendum tóku ekki afstöðu til þess hvort þeir væru tilbúnir til að greiða hærra 

næturgjald.  

 
Mynd 7.25: Hlutfall þátttakenda eftir hvort þeir eru tilbúnir að greiða hærra næturgjald fyrir gistinu á 

afþreyingartjaldsvæði eða ekki 
 

Á mynd 7.25 má sjá að þriðjungur þeirra sem tóku afstöðu til spurningarinnar 

voru ekki tilbúnir til að greiða hærra næturgjald til að koma til móts við hærri 

rekstarkostnað. Hins vegar voru tæp 67% sem tilbúin voru til að borga hærra gjald. 
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Eru þeir sem velja afþreyingartjaldsvæði framyfir hefðbundin tilbúnir til að borga 

hærra gjald fyrir gistinguna? Til að komast að þessu voru tengsl könnuð með kí-kvaðrat 

greiningu. Niðurstöður hennar leiddu í ljós að marktæk tengsl eru á milli þeirra sem velja 

afþreyingartjaldsvæði og hvort þeir eru tilbúnir til að greiða hærra næturgjald. (2(1, 

N=108) = 12,054; p =0,001).  91,1% af þeim sem velja afþreyingartjaldsvæði framyfir 

hefðbundið tjaldsvæði eru tilbúnir til að greiða hærra næturgjald en hins vegar eru 56,6% 

af þeim sem velja hefðbundið tjaldsvæði fram yfir afþreyingartjaldsvæði ekki tilbúnir til 

að greiða hærra gjald fyrir að gista á afþreyingartjaldsvæði. Þessi tengsl má sjá á mynd 

7.26. 

 
Mynd 7.26: tengsl milli hvort fólk velur hefðbundið tjaldsvæði eða afþreyingartjaldsvæði og hvort það er 

tilbúið að greiða hærra gjald fyrir gistingu á afþreyingartjaldsvæði 
 

Á mynd 7.26 kemur í ljós að þeir sem velja afþreyingartjaldsvæði framyfir 

hefðbundið eru nánast allir tilbúnir til að greiða hærra næturgjald fyrir aukna þjónustu. 

Einnig kom í ljós við þessa greiningu að 68,9% af þeim sem eru tilbúnir til að 

greiða hærra gjald fyrir næturgistingu velja afþreyingartjaldsvæði fram yfir hefðbundin en 

85,7% af þeim sem ekki eru tilbúnir til að greiða hærra gjald velja hefðbundin tjaldsvæði 

framyfir afþreyingartjaldsvæði.  

Af þessu má dæma að þeir sem áhuga hafa að gista á afþreyingartjaldsvæði og 

velja það framyfir hefðbundið eru tilbúnir til að borga hærra gjald fyrir gistingu. Sá hluti 

sem ekki er tilbúinn til að greiða hærra gjald eru þeir sem velja frekar að fara á 
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hefðbundin tjaldsvæði og finnst ekki þess virði að borga hærra gjald fyrir þjónustu sem 

býður uppá afþreyingardagskrá fyrir gesti. Þeir sem velja hefðbundin tjaldsvæði framyfir 

afþreyingartjaldsvæði hafa þá ef til vill ekki áhuga á þessari þjónustu og vilja ekki greiða 

hærra gjald fyrir það sem þeir munu ekki notfæra sér.  

Spurning 14: Hversu mikið væriru tilbúin/n til þess að greiða fyrir næturgjald á 

afþreyingartjaldsvæði? Hér er átt við eitt stakt næturgjald fyrir hvern einstakling á 

aldrinum 14-67 ára 

Þessi spurning var ætluð til að sjá hversu mikið þeir sem veldu 

afþreyingartjaldsvæði fram yfir hefðbundin tjaldsvæði væru tilbúnir að borga fyrir 

næturgjaldið. Eru þeir tilbúnir til að borga það mikið meira að það borgi sig fyrir 

tjaldsvæðið að vera með fólk í vinnu við að skipuleggja dagskrá og halda utan um hana? 

Hverjir eru líklegastir til að vilja borga meira en aðrir? Eru það einstaklingar eða 

fjölskyldufólk, eldra eða yngra fólk? 

Með þessari spurningu gafst þátttakendum kostur á að verðsetja fyrir sig hversu 

mikið þeir væru tilbúnir til að greiða fyrir gistingu á afþreyingartjaldsvæði. Fyrst var 

kannað hvernig svör allra þátttakenda skiptust niður í verðflokka, eftir því hversu mikið 

þeir gætu hugsað sér að greiða fyrir næturgistingu á afþreyingartjaldsvæði. Á mynd 7.27 

sést hvernig svör þeirra þátttakenda sem afstöðu tóku skiptust niður, taka má þó fram að 

16,2% þátttakenda svöruðu ekki þessari spurningu. Myndin hér að neðan tekur þó aðeins 

tillit til þeirra sem tóku afstöðu til verðs. 
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Mynd 7.27: Hlutfall þátttakenda eftir hversu mikið þeir eru tilbúnir að greiða fyrir næturgjald á 

afþreyingartjaldsvæði 
 

Eins og má sjá á mund 7.27, þá eru flestir sem afstöðu tóku tilbúnir til að greiða 

1001-1200 krónur. Inní þessari greiningu er bæði tekið tillit til þeirra sem hafa lýst yfir að 

vilja ekki greiða hærra gjald fyrir gistingu því þeir velja hefðbundið tjaldsvæði framyfir 

afþreyingartjaldsvæði og þeirra sem hafa frekar áhuga á að gista á afþreyingartjaldsvæði 

heldur en hefðbundnu. 

Ef aðeins er tekið tillit til þeirra sem velja að gista á afþreyingartjaldsvæði 

framyfir hefðbundið, þá hefur komið í ljós að þeir eru alla jafna tilbúnir til að borga meira 

en þeir sem velja frekar hefðbundið.  Á mynd 7.28 hér að neðan má sjá hvernig skiptingin 

er milli verðflokka ef bara er horft á þá sem velja afþreyingartjaldsvæði fram yfir 

hefðbundin tjaldsvæði 
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Mynd 7.28: hlutfall hversu mikið þeir sem velja afþreyingartjaldsvæði fram yfir hefðbundið eru tilbúnir að 

greiða fyrir nótt 
 

Á þessu má sjá að bilið milli þeirra sem tilbúnir eru að borga undir 1000 krónum 

og þeirra sem tilbúnir eru að borga 1001-1200 krónur hefur aukist um 10,17%. Það gefur 

vísbendingar um það að þeir sem velja afþreyingartjaldsvæði eru frekar tilbúnir til að 

borga 1001-1200 krónur heldur en þeir sem velja frekar hefðbundin tjaldsvæði. Munurinn 

hér á er þó svo lítill að hann reynist ekki marktækur með tilliti til niðurstaðna t-prófs.  

Þegar kannað var hvort munur væri á milli hópa og hversu mikið einstaklingar 

væru tilbúnir til að greiða fyrir næturgistingu á afþreyingartjaldsvæði kom í ljós 

marktækur munur milli þeirra sem einhleypir eru og sem eru í sambúð eða hjónabandi 

(t(38) = 2,857; p < 0,05). Þeir sem eru einhleypir eru tilbúnir til að greiða hærra gjald en 

þeir sem eru í sambúð eða hjónabandi. Á mynd 7.29 má sjá hvernig munurinn á milli 

þessara hópa er en á lóðrétta ásnum stendur talan 2 fyrir 1001-1200 krónur, 3 stendur fyrir 

1201-1400 krónur, 4 fyrir 1401-1600 krónur og 5 fyrir 1601-1800 krónur. 
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Mynd 7.29: Munur milli þeirra sem eru í sambandi og þeirra sem eru einhleypir og hversu mikið þeir eru 

tilbúnir að greiða fyrir nóttina 
 

Á mynd 7.29 má sjá að þeir sem eru einhleypir eru að meðaltali tilbúnir til að 

greiða í kringum 1300 krónur fyrir næturgistinguna á meðan þeir sem eru í sambúð eru að 

meðaltali tilbúnir að greiða um 1100 krónur.  

Ekki reyndist marktækur munur þegar kannaður var munur á kyni, aldri og fjölda 

barna á heimili og hversu mikið fólk væri tilbúið til að greiða fyrir næturgjald á 

afþreyingartjaldsvæði (p>0,05). 

Spurning 15: Yfir hvaða tímabil vikunnar væri líklegast að þú veldir að gista á 

svona afþreyingartjaldsvæði? 

Þessi spurning var ætluð til að sjá hvaða tímabil vikunnar væri vinsælast hjá fólki 

að gista á afþreyingartjaldsvæði. Markmiðið var að sjá hvort markaður væri einungis til 

að hafa skipulagða dagskrá um helgar eða hvort fólk vildi gista á svæðinu lengur en yfir 

helgi. Einnig var markmiðið að sjá á hvaða tímabili vikunnar þeir sem hafa áhuga á að 

gista einhverntíman á afþreyingartjaldsvæði færu helst í útilegu. 

Til að sjá hvaða tímabil vikunnar væri vinsælast hjá fólki þegar það færi í útilegu 

á svona afþreyingartjaldsvæði var skoðað hvernig svör þátttakenda dreifðust niður á þá 

svarmöguleika sem í boði voru. Í ljós kom að meirihluti þeirra sem afstöðu tóku til 

þessarar spurningar finnst líklegast að gista á svæðinu yfir helgi eða frá föstudegi – 

sunnudags. Á mynd 7.30 má sjá hvernig hlutföllin skiptust niður á svarmöguleikana en 
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17,87% þátttakenda svöruðu ekki þessari spurningu. Myndin tekur þó aðeins tillit til 

þeirra sem afstöðu tóku. 

 
Mynd 7.30: Hlutfall þátttakenda eftir á hvaða tímabili vikunnar þeir gætu helst hugsað sér að gista á 

afþreyingartjaldsvæði 
 

Eins og sjá má á mynd 7.30 þá eru einnig margir sem finnast líklegt að gista á 

afþreyingartjaldsvæði yfir langa helgi eða frá fimmtudegi til sunnudags. Ekki eru margir 

sem gætu hugsað sér að gista á svæðinu í viku eða meira, enda er fólk jafnan meira á 

ferðinni þegar það fer í ferðalag yfir langan tíma og sækist þá eftir að tjalda á fleiri en 

einu svæði. 

Niðurstöður kí-kvaðrat greiningar leiddu í ljós tengsl milli þess hvort fólk veldi 

afþreyingartjaldsvæði framyfir hefðbundin og hvaða hluti vikunnar væri líklegastur til að 

verða fyrir valinu þegar gista átti á afþreyingartjaldsvæði (2(3, N=143) = 8,190; p 

=0,042). Mynd 7.31 hér að neðan sýnir hvenær fólk telur líklegast vera að gista á 

afþreyingartjaldsvæði þegar aðeins er tekið tillit til þeirra sem velja afþreyingartjaldsvæði 

framyfir hefðbundin tjaldsvæði 
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Mynd 7.31: Á hvaða tímabili vikunnar geta þeir sem frekar velja afþreyingartjaldsvæði fram yfir 

hefðbundin hugsað sér að gista á svæðinu 
 

Ef mynd 7.30 er borin saman við mynd 7.31, þ.e.a.s. ef skoðað er hvernig hlutfall 

svara hefur breyst, frá því að svör allra þátttakanda voru skoðuð þar til að einungis var 

skoðað hvernig þeir sem frekar velja afþreyingartjaldsvæði en hefðbundið, má sjá að 

hlutfall þeirra sem velja að gista á afþreyingartjaldsvæði frá föstudegi til sunnudags hefur 

dregist saman um 8,21% frá því að miðað var við alla svarendur en aukning um 6,41% 

hefur verið á hlutfalli þeirra sem velja að gista þar frá fimmtudegi – sunnudags. Einnig 

hefur hlutfall þeirra sem finnst líklegt að gista á svæðinu í viku eða meira aukist úr því að 

vera 6,8%, eins og það var þegar svör allra þátttakenda voru skoðuð, í það að vera 8,7% 

þegar einungis var tekið tillit til þeirra sem velja afþreyingartjaldsvæði fram yfir 

hefðbundið. 

Af þessu má leiða í ljós að þar sem svo mikill meirihluti telur líklegt að einungis 

verður gist á afþreyingartjaldsvæði yfir helgi eða yfir langa helgi þá væri nóg að hafa 

skipulagða dagskrá yfir þá daga og halda þar með auknum rekstarkostnaði í lágmarki, 

frekar en að hafa skipulagða dagskrá alla daga vikunnar þar sem það er ljós að of fáir hafa 

áhuga á að dvelja þar yfir það langan tíma að rekstrarkostaður við það borgaði sig. Með 

þessari aðferð væri hægt að hafa tjaldsvæðið hefðbundið frá mánudegi – fimmtudags og 

láta það þá breytast í afþreyingartjaldsvæði með skipulagðri dagskrá yfir allar helgar 

sumartímans. 
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Spurning 16: Ef þú velur að gista þar lengur en yfir helgi, vildir þú hafa 

afþreyingardagskrá alla daga vikunnar og borga hærra gjald fyrir allar nætur, eða 

bara yfir helgi og borga þá sérstakt, hærra gjald fyrir þær nætur? 

Markmiðið með þessari spurningu var að sjá hvort það fólk sem hefði áhuga á að 

gista á svæðinu lengur en yfir helgi hefði áhuga á að borga meira fyrir gistinguna alla 

vikuna og hafa skipulagða dagskrá alla daga, eða hvort það vildi frekar hafa þetta sem 

„hefðbundið“ afþreyingartjaldsvæði virka daga og svo dagskrá yfir helgina og þá myndi 

það einungis borga meira fyrir þær nætur sem dagskrá væri í boði.  

Samkvæmt niðurstöðum spurningarnar á undan er ekki stór hópur sem hefur 

áhuga á að gista á svæðinu lengur en frá fimmtudegi – sunnudags og þar af leiðandi væri 

ekki grundvöllur fyrir því að reka tjaldsvæði með skipulagðri dagskrá alla daga vikunnar. 

Samkvæmt þeim niðurstöðum væri betra að skipta því niður og hafa einungis skipulagða 

dagskrá um helgar, þegar ásókin er sem mest. Þátttakendur voru þó beðnir um að mynda 

sína eigin skoðun á því hvort þeir hefðu áhuga á að greiða hærra gjald alla daga vikunnar 

og hafa aðgang að skipulagðri dagskrá, eða hvort það hefði frekar áhuga á að hafa lægra 

gjald á virkum dögum og enga dagskrá og borga aðeins hærra gjald fyrir helgar, þegar 

skipulögð dagskrá væri á svæðinu. Á mynd 7.32 má sjá hvaða afstöðu þátttakendur tóku 

en 29,64% svöruðu ekki þessari spurningu. Myndin tekur þó aðeins tillit til þeirra sem 

afstöðu tóku. 

 
Mynd 7.32: Hlutfall þátttakenda eftir hvort þeir vilja hafa dagskrá alla daga vikunnar eða bara um helgar 

og borga hærra gjald fyrir þær nætur 
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Mynd 7.32 gefur til kynna að mikill meirihluti þátttakenda vill aðeins dagskrá yfir 

helgar og borga hærra gjald fyrir þær nætur heldur en að borga hærra gjald alla daga 

vikunnar. 

Kemur þessi niðurstaða ekki á óvart miðað við fyrri svör þátttakenda en þar sem 

svo lítið hlutfall þeirra hefur áhuga á að gista á svæðinu í viku eða lengur, þá hafa þeir 

jafnan ekki áhuga á því að þurfa að borga hærra gjald alla vikuna. 

Niðurstöður þessarar spurningar staðfesta niðurstöður spurningarinnar á undan; til 

að halda auknum rekstarkostnaði í lágmarki á einungis að hafa skipulagða dagskrá og 

fleira starfsfólk yfir helgar og rukka meira fyrir þær nætur en ekki hafa neina dagskrá á 

virkum dögum og hafa næturgjald fyrir þær nætur lægra en um helgar. Með þessu er bæði 

mætt þörfum og vilja markhópsins sem og haldið kostnaði í lágmarki. 

Með Kí-kvaðrat greiningu var athugað hvort tengsl væru á milli þess hvort fólk 

velur hefðbundin tjaldsvæði eða afþreyingartjaldsvæði og hvort það vilji hafa dagskrá alla 

daga og borga hærra gjald eða hvort það vilji bara dagskrá um helgar og borga hærra 

gjald fyrir þær nætur. Niðurstöður prófsins leiddu ekki í ljós marktæk tengsl þar á milli 

(p>0,05) 

Spurning 17: Hvaða kostir af eftirfarandi skipta þig máli þegar horft er til 

aðbúnaðar á svona tjaldsvæði? Vinsamlegast merkið við alla þá kosti sem koma til 

greina 

Þessi spurning var ætluð til að geta séð hvaða hlutir skiptu mestu máli fyrir fólk að 

tjaldsvæðið hefði og geta á þann veginn staðsett tjaldsvæðið eftir gæðaflokkun frá 

ferðamálaráði. Markmiðið með spurningunni var að sjá hvort nauðsynlegt þykir að hafa 

svæðið fimm stjörnu, eins og hluti samkeppnisaðila hefur, eða eru einhverjir hlutir sem 

tilheyra betri tjaldsvæðum sem þátttakendum finnst óþarfi að hafa á svæðinu. Einnig var 

markmiðið að sjá hvort tengsl væru á milli hvaða hlutir þykja mikilvægastir og hvort fólk 

velji afþreyingartjaldsvæði fram yfir hefðbundið tjaldsvæði. 

Til að sjá hvað af þeim hlutum sem settir voru fram fólk valdi mikilvægast er 

skoðuð dreifni svaranna. Þátttakendur fengu lista með 23 atriðum og áttu að merkja við 
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allt það sem þeir teldu mikilvægt að afþreyingartjaldsvæði af þessu tagi hefði inná 

svæðinu. Með þessu móti væri hægt að sjá hvaða hlutir þykja mikilvægastir að hafa og 

hvaða hlutir, sem jafnan eru hafðir á betri tjaldsvæðum, fólki fyndist óþarfi. Með þessu 

móti er hægt að greina í sundur mikilvægi þeirra hluta sem listinn samanstóð af og hægt 

að sleppa kostnaði við þá hluti sem fólki fyndist óþarfi að hafa á svæðinu og einbeita sér 

frekar að hafa alla þá sem taldir eru mikilvægastir. Mynd 7.33 sýnir hvernig svör 

þátttakenda skiptust niður á þá 23 hluti sem í boði voru en taka má fram að í viðauka C 

má sjá spurningarlistann í heild sinni og þar af leiðandi þessa 23 hluti sem settir voru 

fram. 
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Mynd 7.33: Skipting þátttakenda eftir því hvaða hlutir þykja mikilvægir á afþreyingartjaldsvæði 

 

Mynd 7.33 sýnir hvernig þátttakendur tóku afstöðu til mikilvægi þeirra 23 þátta 

sem í boði voru. Eins og sést á myndinni þá er mikill munur á hversu mikilvægir 

framangreindir hlutir eru í augum fólks. Til að sjá betur hvernig munurinn liggur er hægt 

að skipta svörunum niður eftir því hvort þeir teljast mikilvægir eða ekki og er þá miðað 

við að ef 50% svaranda eða fleiri telja hlutinn mikilvægan, þá er hann þess virði að hafa á 
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svæðinu en ef færri en 50% svaranda telja hlutinn ekki mikils virði, þá er möguleiki að 

sleppa honum. 

Á mynd 7.34 má sjá þá hluti sem meirihluti þátttakenda töldu mikilvægt að hafa á 

svæðinu. 

 
Mynd 7.34: Hlutir sem skipta miklu máli að hafa á afþreyingartjaldsvæði 

 

Eins og má sjá á mynd 7.34, þá eru flestir eða 80% þátttakenda sem þykir 

mikilvægt að hafa salerni opin allan sólarhringinn. Einnig eru það 76% þátttakenda 

sem finnst mikilvægt að sorp sé fjarlægt reglulega og 75% finnst mikilvægt að hafa 

heitt og kalt vatn á svæðinu. Eins og kemur fram á myndinni, þá eru allir þessir hlutir 

mikilvægir fyrir að minnsta kosti 50% þátttakenda. Þeir hlutir sem einnig mjög 

mörgum fannst mikilvægt að hafa er að fjöldi salerna og vaska taki mið af 

hollustuháttum og eru teknir út af heilbrigðiseftirliti, að tekið sé við greiðslukortum 

og að borð og bekkir sem og leiktæki fyrir börnin séu á svæðinu. 
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Skiptingin virtist vera nokkuð jöfn milli þeirra hluta sem fólk taldi skipta miklu 

eða litlu máli. Mynd 7.35 sýnir þá hluti sem minnihluti þátttakenda þykir mikilvægt 

að hafa á svæðinu. 

 
Mynd 7.35: Hlutir sem skipta litlu máli að hafa á afþreyingartjaldsvæði 

 

Á þessu má sjá að þeir hlutir sem þykja skipta lang minnsta máli er það að hafa 

póstkassa á svæðinu en aðeins 6,7% þátttakenda þótti það vera mikilvægur hlutur. Einnig 

þykir litlu máli skipta að hafa nettengingu á svæðinu en 14% þátttakenda þykir það 

mikilvægt. Aðeins fleirum þátttakendur þóttu aðrir hlutir mikilvægari en það að hafa 

aðstöðu til sorpflokkunar og að hafa veitingarsölu á svæðinu sem og 24 tíma viðveru 

starfsfólks þótti ekki mörgum mikilvægir hlutir. 

Með kí-kvaðrat prófi og krosstöflu var athugað hvort tengsl væru á milli hvort 

framangreindir hlutir þykja mikilvægir og hvort fólk veldi afþreyingartjaldsævði fram yfir 
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hefðbundið. Í ljós kom að mikill meirihluti þeirra sem velja afþreyingartjaldsvæði fram 

yfir hefðbundið finnst mikilvægt að hafa leiktæki fyrr börn á svæðinu (2(1, N=147) = 

28,277; p =0,000), vel upplýst þjónustusvæði (2(1, N=147) = 6,907; p =0,009) og að 

tekið sé við greiðslukortum (2(1, N=147) = 5,255; p =0,022). Einnig reyndust vera 

marktæk tengsl milli þess hvort fólk velji frekar að fara á afþreyingartjaldsvæði eða 

hefðbundið og hversu mikilvægt er að geta fengið upplýsingar um svæðið og lagt inn 

gistipantanir utan opnunartíma þess (2(1, N=147) = 7,442; p =0,006). Á mynd 7.36 hér 

að neðan má sjá hversu hátt hlutfall af þeim sem velja afþreyingartjaldsvæði fram yfir 

hefðbundið finnst mikilvægt að hafa framangreinda hluti á svæðinu. 

 
Mynd 7.36: Tengsl milli þeirra sem velja afþreyingartjaldsvæði fram yfir hefðbundið og hvaða hlutir eru 

mikilvægir 
 

Eins og mynd 7.36 sýnir, þá er ekki mikill munur hversu mikilvægt er að geta 

fengið upplýsingar um svæðið og leggja inn gistipantanir utan opnunartíma þess með 

tilliti til þeirra sem frekar velja afþreyingartjaldsvæði heldur en hefðbundið en 69% af 

þeim sem finnst mikilvægt að geta lagt inn gistipantanir og fengið upplýsingar um svæðið 

utan opnunartíma velja frekar afþreyingartjaldsvæði fram yfir hefðbundin. Einnig er 

meirihluti þeirra sem finnst mikilvægt að þjónustusvæði sé vel upplýst, að tekið sé við 

greiðslukortum sem og að leiktæki séu fyrir börn á svæðinu sem velja frekar 
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afþreyingartjaldsvæði heldur en hefðbundið tjaldsvæði. Á mynd 7.37 hér að neðan má sjá 

hvernig þessi hlutföll eru. 

 
Mynd 7.37: Tengsl milli þess hvort fólk velur afþreyingartjaldsvæði eða hefðbundið tjaldsvæði og hvaða 

hlutir skipta máli að hafa á afþreyingartjaldsvæði 
 

Með þessum niðurstöðum má sjá að mikilvægt er fyrir þá aðila sem frekar kjósa 

að gista á afþreyingartjaldsvæði að hafa þjónustusvæði upplýst, að hægt sé að taka við 

greiðslukortum, að leiktæki séu fyrir börn og að möguleika sé að leggja inn gistipantanir 

og fá upplýsingar um svæðið utan opnunartíma, s.s. með símsvara eða á netinu. Þar af 

leiðandi er mikilvægt að taka sérstakt tillit til þessara hluta og vera viss um að þeir séu á 

svæðinu til að þjónusta sem best þeim sem eru líklegri að notfæra sér svæðið. 

Í viðauka D má sjá hvernig ferðamálaráð flokkar tjaldsvæði niður eftir hvaða 

aðstaða er til staðar. Samkvæmt svörum þátttakenda ætti tjaldsvæðið að hafa alla 

eiginleika tveggja stjörnu tjaldsvæðis, auk þess að hafa heitt og kalt vatn á svæðinu, að 

hægt sé að fá allar upplýsingar um svæðið og leggja inn gistipantanir utan opnunartíma, 

að leiktæki séu fyrir börn og að sérstök stæði séu fyrir húsbíla og fellihýsi með aðgengi að 

rafmagni. 
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Samkvæmt þessum niðurstöðum er ekki nauðsynlegt að setja mikinn kostnað í það 

að hafa svæðið fimm stjörnu eins og samkeppnisaðilar leggja mikið uppúr, heldur er hægt 

að nota þann kostnað í það að hafa hluti sem skiptir miklu máli, s.s. leiktæki á svæðinu og 

þjónustu – sem og afþreyingu innan svæðisins sem besta. 

Spurning 18: Ef boðið væri uppá þá þjónustu á staðnum að hægt væri að leigja 

fellihýsi / hjólhýsi gegn gjaldi, hversu líklegt eða ólíklegt væri að þú myndir notfæra 

þér það? 

Þessi spurning var ætluð til að sjá hvort áhugi væri á því hjá fólki að hægt væri að 

leigja fellihýsi á svæðinu. Hvaða hópar eru liklegastir til að vilja fellihýsaleigu; aldur, 

hjúskaparstaða, börn á framfæri.. er fólk sem er í tjaldi líklegt til að vilja þessa þjónustu, 

er fólk sem velur afþreyingartjaldsvæði framyfir hefðbundið líklegt til að vilja svona 

þjónustu? 

Til að geta greint hvort áhugi væri fyrir því hjá þeim sem gætu hugsað sér að gista 

á afþreyingartjaldvæði að hafa leigu fyrir fellihýsi á svæðinu var byrjað á að skoða 

hvernig svör þeirra sem tóku afstöðu til spurningarnar dreifðust yfir þá svarmöguleika 

sem í boði voru. Á mynd 7.38 má sjá hvernig hlutfall allra þátttakenda dreifðust á 

svarmöguleikana, en tekur myndin aðeins tillit til þeirra sem svöruðu spurningunni þar 

sem 17,32% tóku ekki afstöðu til þessara svarmöguleika. 

 
Mynd 7.38: Hlutfall þátttakenda eftir hversu líklegt þeim þykir að notfæra sér leigu fyrir fellihýsi 
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Mynd 7.38 sýnir það að 47,2% þátttakenda finnst frekar – eða mjög ólíklegt að 

þeir myndu notfæra sér þessa þjónustu á móti 29,73% sem finnst frekar – eða mjög líklegt 

að þessi þjónusta verði fyrir valinu þegar farið er á afþreyingartjaldsvæði. 

Ef athugað er hvort munur sé á milli þeirra velja frekar afþreyingartjaldsvæði eða 

hefðbundin og hversu líklegt það telur vera að það notfæri sér þessa þjónustu kemur í ljós 

marktækur munur (t(142) = 3,550; p < 0,005). Þeir sem velja hefðbundin tjaldsvæði fram 

yfir afþreyingartjaldsvæði eru líklegri til að notfæra sér þessa þjónustu. Á mynd 7.39 má 

sjá hvernig munurinn liggur. 

 
Mynd 7.39: Munur milli þeirra sem frekar geta hugsað sér að gista á hefðbundnu eða 
afþreyingartjaldsvæði og hversu líklegt þeir væru til að notfæra sér leigu fyrir fellihýsi 

 

Mynd 7.39 sýnir mun milli þess hversu líklegt þeir sem velja frekar að gista á 

hefðbundum tjaldsvæðum eða afþreyingartjaldsvæðum finnst vera að þeir notfæri sér þá 

þjónustu að leigja fellihýsi á svæðinu. 

Ekki reyndist vera marktækur munur á milli hópa, s.s. aldurs, kyns, barna á 

framfæri eða hjúskaparstöðu og hversu líklegt fólk væri til að notfæra sér þessa þjónustu 

(p>0,05) 

Niðurstöður þessarar spurningar leiða það í ljós að ekki er markaður fyrir því að 

hafa fellihýsisleigu á svæðinu, þar sem takmarkaður áhugi er fyrir því, sérstaklega meðal 

þeirra sem oftast gætu hugsað sér að gista á svæðinu. 
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Spurning 19: Ef þú værir að fara að gista á afþreyingartjaldsvæði, hversu litlu eða 

miklu máli fyndist þér að hafa eftirfarandi atriði á svæðinu  

Markmið þessarar spurningar var að sjá hvaða hlutir skipta mestu máli að hafa á 

afþreyingartjaldsvæði, þ.e. hvað er mikilvægast þegar horft er á alla þátttakendur og 

hvaða hlutir eru mikilvægastir þegar einungis er horft á þá sem velja 

afþreyingartjaldsvæði framyfir hefðbundin. Er munur á hópum, s.s. aldri, kyni, fjölda 

barna og hjúskaparstöðu hjúskaparstöðu og hversu miklu máli skiptir að hafa þessi atriði 

á svæðinu. Er munur milli þess hvort fólk velur frekar að gista á afþreyingartjaldsvæði 

eða á hefðbundu tjaldsvæði og hvaða hlutir eru mikilvægastir að hafa á 

afþreyingartjaldsvæði?   

Þeir hlutir sem þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til voru eftirfarandi: 

að svæðið sé flokkað niður eftir gistibúnaði, að svæðið sé skipt niður eftir því hvort um 

fjölskyldufólk eða einstaklinga sé að ræða, að bar eða veitingastaður sé á svæðinu, að 

útisvið og að staða fyrir sameiginlega kvöldvöku sé á svæðinu og að hefðbundin leiktæki 

séu á svæðinu. 

 Til að sjá hvaða hlutir af þeim framangreindu væru mikilvægastir að 

afþreyingartjaldsvæði hefði var skoðað hvernig þátttakendur svöruðu spurningunni. Á 

mynd 7.40 má sjá hvaða hlutir af þeim sem nefndir voru þóttu mikilvægastir að hafa 

innan svæðisins og hvaða hlutir skiptu minna máli 
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Mynd 7.40: Hvaða hlutir skipta miklu eða litlu máli að hafa á afþreyingartjaldsvæði 

 

Eins og sést á mynd 7.40 hér að ofan eru flestir þátttakendur á því að mjög litlu 

máli skiptir að hafa bar eða veitingastað á tjaldsvæðinu en 47,92% tóku þá afstöðu. Það 

sem þátttakendum fannst mikilvægast að hafa á svæðinu voru hefðbundin leiktæki en alls 

voru það 80,95% sem sögðu það skipta frekar eða mjög miklu máli. Það að svæðið sé 

skipt niður eftir því hvort um fjölskyldufólk eða einstaklinga sé að ræða þótti skipta frekar 

miklu máli en það að hafa svæðið skipt niður eftir gistibúnaði þótti skipta mun minna 

máli. Þegar kom að því að taka afstöðu til þess hversu mikilvægt sé að hafa útisvið og 

aðstöðu fyrir sameiginlega kvöldvöku á svæðinu voru margir hlutlausir. Flestum eða 

31,03% fannst það þó skipta frekar miklu máli. Ástæða þess að svo margir voru hlutlausir 

í svörum sínum þegar kom að þessu gæti verið sú að þetta er tiltölulega óþekkt hér á landi 

og ekki mörg tjaldsvæði sem bjóða uppá þetta, svo fólk gæti átt erfitt með að taka afstöðu 

til hlutar sem það hefur ekki fengið tækifæri til að mynda sér skoðun á hvort sé 

mikilvægur eða ekki. 

Ef kannaður er munur milli þeirra sem frekar velja afþreyingartjaldsvæði eða 

hefðbundin tjaldsvæði og hvaða hlutir skipta mesta máli kemur í ljós að ekki er 

marktækur munur milli þeirra og hversu miklu máli skiptir að hafa svæðið flokkað niður 

eftir gistibúnaði. Ekki reynist heldur marktækur munur á því hversu mikilvægt þessum 
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hópum finnst það að hafa svæðið skipt niður eftir hvort um sé að ræða fjölskyldufólk eða 

einstaklinga, eða hversu mikilvægt er að hafa bar eða veitingarstað á svæðinu (p>0.05) 

Þegar kannað var hvort munur væri á milli þeirra sem veldu frekar 

afþreyingartjaldsvæði eða hefðbundið tjaldsvæði og hversu mikilvægt þykir að hafa 

útisvið og aðstöðu til kvöldvöku á svæðinu kom í ljós marktækur munur (t(139) = -3,536; 

p < 0,05). Einnig reyndist marktækur munur vera á milli þeirra sem velja frekar 

afþreyingartjaldsvæði eða hefðbundið tjaldsvæði og hversu mikilvægt er að hafa 

hefðbundin leiktæki á svæðinu (t(141) = -6,286; p < 0,001). Á mynd 7.41 má sjá hvernig 

munurinn liggur milli þessara hópa og hversu mikilvægt þeim finnst þessir hlutir vera en 

á lóðrétta ásnum stendur talan 2 fyrir „frekar litlu máli“, talan 3 merkir „hlutlaus“, 4 

stendur fyrir „frekar miklu máli“ og 5 fyrir „mjög miklu máli“. 

 
Mynd 7.41: munur milli þess hversu mikilvægt er að hafa útisvið og hefðbundin leiktæki á svæðinu eftir 

hvort fólk velur frekar að fara á hefðbundið eða afþreyingartjaldsvæði 
 

Eins og mynd 7.41 sýnir, þá er mun mikilvægara fyrir þá sem velja 

afþreyingartjaldsvæði fram yfir hefðbundin að hafa hefðbundin leiktæki sem og útisvið 

og aðstöðu fyrir kvöldvöku á svæðinu. 

Til að kanna hvort munur væri milli hópa og hversu mikilvægt er að 

afþreyingartjaldsvæði hafi framangreinda hluti kom í ljós marktækur munur á aldri og 

hversu mikilvægt er að hafa útisvið og aðstöðu fyrir sameiginlega kvöldvöku á svæðinu 

(F(10, 130) = 3,067; p < 0,005). Mesti munurinn var á milli þeirra sem eru 28-30 ára en 

þeim finnst það að hafa útisvið og aðstöðu fyrir sameiginlega kvöldvöku á svæðinu skipta 
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mesta máli og þeirra sem eru 48-50 ára, sem finnst það minnsta máli skipta. Á mynd 7.42 

má sjá hvernig þessi munur kemur fram. Á lóðrétta ásnum stendur 2 fyrir „frekar litlu 

máli“, 3 merkir „hlutlaus“, 4 merkir „frekar miklu máli“ og 5 stendur fyrir „mjög miklu 

máli“. 

 
Mynd 7.42: Munur á aldursbili og hversu mikilvægt er að hafa útisvið og aðstöðu fyrir sameiginlega 

kvöldvöku á afþreyingartjaldsvæði 
 

Á mynd 7.42 má sjá að þeir sem eru 28-30 ára finnst að meðaltali frekar 

mikilvægt að hafa útisvið og aðstöðu fyrir kvöldvöku á svæðinu, en þeir sem eru 48-50 

ára finnst það að meðaltali skipta frekar litlu máli. 

Marktækur munur reyndist einnig vera þegar horft var á hvað mörg börn væru á 

heimilinu og hversu mikilvægt þykir að hafa hefðbundin leiktæki á svæðinu (F(3, 136) = 

6,637; p < 0,001). Munurinn reyndist liggja á milli þeirra sem eru barnlausir og þeirra 

sem eiga börn en af þeim voru það þeir sem áttu 3 börn sem fannst mikilvægast að hafa 

hefðbundin leiktæki á svæðinu. Á mynd 7.43 hér að neðan má sjá hvernig munurinn 

liggur á milli þeirra sem barnlausir eru og þeirra sem eiga börn. Á lóðrétta ásnum stendur 

talan 2 fyrir „frekar litlu máli“, 3 merkir „hlutlaus“, 4 merkir „frekar miklu máli“ og 5 

stendur fyrir „mjög miklu máli“. 
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Mynd 7.43: Munur milli hversu mörg börn eru á heimilinu og hversu mikilvægt er að hafa hefðbundin 

leiktæki á afþreyingartjaldsvæði 
 

Eins og má sjá á mynd 7.43 finnst öllum hópum nokkuð mikilvægt að hafa 

hefðbundin leiktæki á svæðinu. Munurinn liggur þó á milli þeirra sem barnlausir eru en 

að meðaltali eru þeir á milli þess að vera hlutlausir og finnast það skipta frekar miklu máli 

og þeirra sem eiga börn en í öllum þeim tilvikum finnst þeim að meðaltali skipta frekar 

eða mjög miklu máli að hafa hefðbundin leiktæki á svæðinu. 

Spurning 20: Hvaða landshluti verður oftast fyrir valinu þegar kemur að því að 

velja tjaldsvæði? Athugið að hér er hægt að merkja við fleiri en einn svarkost 

Þessi spurning var ætluð til að geta staðsett hvaða landshluti væri vinsælastur fyrir 

fólk á höfuðborgarsvæðinu til að ferðast til. Markmiðið var að sjá í hvaða landshluta væri 

helst að staðsetja afþreyingartjaldsvæði eftir því hvert fólk fer helst, þ.e. eru tengsl milli 

þess hvaða landshluti verður oftast fyrir valinu og hvort fólk velji frekar að gista á 

afþreyingartjaldsvæði eða hefðbundu tjaldsvæði?   

Til að sjá hvaða landshluti er vinsælastur hjá íbúum Höfuðborgarsvæðisins voru 

þátttakendur beðnir um að merkja við þá alla þá landshluta sem oftast yrðu fyrir valinu til 

að fara í útilegu á. Í ljós kom að Suðurland er sá landshluti sem er vinsælastur en 62,01% 

þátttakenda þóttu líklegt að  þeir færu í útilegu þangað. Mynd 7.44 sýnir hvernig svör 

þátttakenda dreifðust á svarmöguleikana. 
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Mynd 7.44: Hlutfall þeirra sem ferðast oftast í hvern landshluta fyrir sig 
 

Þessi dreifing virðist vera nokkuð í takt við þá dreifingu sem sást á mynd 2.5, þar 

sem tölur frá Hagstofu Íslands voru skoðaðar frá árunum 2005-2008 með tilliti til allra 

landsmanna. Þó má sjá að Norðurland Eystra er nokkuð vinsælla meðal allra landsmanna 

heldur en einungis þeirra sem búa á Höfuðborgarsvæðinu og sækja þeir frekar á 

Suðurland eða Vesturland. Það að fara í útilegu á Höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum 

virðist vera frekar óvinsælt, bæði hjá þeim sem búa á svæðinu sem og öllum 

landsmönnum. 

Til að athuga hvort tengsl væru á milli hvort fólk velur afþreyingartjaldsvæði eða 

hefðbundið og í hvaða landshluta þau ferðast oftast var framkvæmd kí-kvaðrat greining. Í 

ljós kom marktæk tengsl milli þeirra sem velja að fara í útilegu á Suðurland og hvort þeir 

velji frekar afþreyingartjaldsvæði eða hefðbundin tjaldsvæði (2(1, N=147) = 6,383; p 

=0,012) . Á mynd 7.45 má sjá hversu hátt hlutfall þeirra sem velja afþreyingartjaldsvæði 

fram yfir hefðbundin velja oftast að fara í útilegu á Suðurlandi 
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Mynd 7.45: Tengsl milli þeirra sem velja afþreyingartjaldsvæði fram yfir hefðbundin og þeirra sem fara 

oftast í útilegu á Suðurland 
 

Eins og mynd 7.45 sýnir, þá er 66,7% þeirra sem velja afþreyingartjaldsvæði fram 

yfir hefðbundin sem fara oftast í útilegu á Suðurland. 

Af þessu má dæma að best væri að staðsetja nýtt afþreyingartjaldsvæði á 

Suðurlandi, en sá landshluti er vinsælastur hjá höfuðborgarbúum en einnig vinsæll meðal 

allra landsmanna.  

Spurning 21: Hversu langt, í kílómetrum talið, frá höfuðborgarsvæðinu ertu 

tilbúin/n til að keyra til að fara á tjaldsvæði? 

Þessi spurning var ætluð til að geta séð í hversu mikilli fjarlægð best væri að 

staðsetja afþreyingartjaldsvæði, var markmiðið að sjá hversu langt fólk er yfirhöfuð 

tilbúið að keyra, sem og að sjá hversu langt eru þau sem velja afþreyingartjaldsvæði fram 

yfir hefðbundið eru tilbúin að keyra. Er fylgni milli þess hversu oft fólk fer í útilegu og 

hversu langt það er tilbúið að keyra? Er munur á milli hópa og hversu langt fólk er tilbúið 

að keyra? 

Til að geta staðsett tjaldsvæðið betur miðað við hversu langt frá 

höfuðborgarsvæðinu væri best að hafa það, voru þátttakendur beðnir um að taka afstöðu 

til þess hversu langt þeir væru tilbúnir til að keyra til að fara á tjaldsvæði. Á mynd 7.46 

má sjá hvernig svör þeirra dreifðust, en taka má þó fram að 17,31% þátttakenda svöruðu 

spurningunni ekki. Myndin tekur þó aðeins tillit til þeirra sem afstöðu tóku. 
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Mynd 7.46: Hlutfall þátttakenda eftir því hversu langt þeir eru tilbúnir að keyra 

 

Eins og má sjá á mynd 7.46 hér að ofan eru flestir sem annað hvort eru tilbúnir að 

keyra 101-400 km en alls voru það 65,54% sem tóku þá afstöðu. Lítill munur var á milli 

þeirra sem voru tilbúnir að keyra 101-250 km og þeirra sem tilbúnir voru til að keyra 251-

400km, hins vegar var mjög mikill munur á þeim sem voru tilbúnir að keyra þá 

vegalendir og þeim tilbúnir voru að keyra meira, eða minna en það. 

Er munur milli þess hvort fólk velji frekar afþreyingartjaldsvæði eða hefðbundið 

og hversu langt það er tilbúið til að ferðast? Til að svara þessari spurningu var framkvæmt 

t-próf. Í ljós kom að ekki er marktækur munur þarna á (p>0,05). 

Með t-prófum og dreifigreiningu var einnig kannað hvort munur á hópum, s.s. aldri, 

kyni, börnum á framfæri og hjúskaparstöðu og hversu langt þau voru tilbúin til að ferðast. 

Í öllum tilvikum reyndist munurinn ómarktækur (p>0,05). 

7.3 Tilgátupróf 
Settar voru fram fimm núlltilgátur sem ætlunin var að athuga hvort hægt væri að 

hafna eða ekki og eru þær eftirfarandi: 

HA1: Fjölskyldufólk á aldrinum 24-40 er líklegt til að fara oftast á 

afþreyingartjaldsvæði 

HA0: Fjölskyldufólk á aldrinum 24-40 ára er ekki líklegt til að fara oftast á 

afþreyingartjaldsvæði 
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Eftir að hafa framkvæmt kí-kvaðrat greiningu á því hvort tengsl væru  milli aldurs 

fólks og hversu oft það gæti hugsað sér að gista á afþreyingartjaldsvæði yfir sumartímann 

kom ekki í ljós marktækur munur. Þar af leiðandi er ekki hægt að hafna núlltilgátunni og 

segja að fólk á aldrinum 24-40 ára sé líklegra til að fara oftar á afþreyingartjaldsvæði.  

Hins vegar kom í ljós marktæk tengsl á því hvort fólk væri barnlaust eða ætti börn og 

hversu oft það getur hugsað sér að gista á afþreyingartjaldsvæði yfir sumartímann. Það 

fólk sem á barn eða börn hefur oft áhuga að gista á afþreyingartjaldsvæðinu en þau sem 

barnlaus eru hafa sjaldan áhuga á að gista þar. 

Þar af leiðandi má segja að afþreyingartjaldsvæði sé fyrst og fremst fyrir 

fjölskyldufólk á öllum aldri. 

HB1: Fólk sem hefur áhuga á að gista á afþreyingartjaldsvæði vill hafa góða 

þjónustu á því 

HB0: Fólk sem hefur áhuga á að gista afþreyingartjaldsvæði vill ekki hafa góða 

þjónustu á því 

Með því að framkvæma t-próf kom í ljós marktækur munur milli fólks sem frekar 

velur að fara á afþreyingartjaldsvæði heldur en hefðbundið finnst og hversu mikilvægt því 

finnst að hafa góða afþreyingu innan svæðisins, í nágrenni við svæðið, sem og að 

þjónusta inná svæðinu sé góð. Því finnst einnig mikilvægt að hefðbundin leiktæki og 

útisvið og aðstaða fyrir sameiginlega kvöldvöku sé innan svæðisins. 

Með tilliti til þessara niðurstaðna er hægt að hafna núlltilgátunni og segja að þeir 

sem velja frekar afþreyingartjaldsvæði vilja hafa góða þjónustu á svæðinu. 

HC1: Fólk er tilbúið að ferðast innan 400km og á Vesturland eða Suðurland 

HC0: Fólk er ekki tilbúið að ferðast innan 400km og helst á Vesturland eða 

Suðurland 

Niðurstöður leiddu í ljós að flestir þátttakendur eru tilbúnir að keyra milli 250-400 

km og langflestir fara oftast í útilegu á Suðurland en Vesturland var sá landshluti sem 

næstflestir fara oftast í útilegu til. Þegar framkvæmt var kí-kvaðrat próf með tilliti til þess 

hvort fólk veldi frekar afþreyingartjaldsvæði eða hefðbudnið tjaldsvæði og hvaða 
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landshluti yrði oftast fyrir valinu þegar fara átti í útilegu kom í ljós marktæk tengsl með 

tilliti til þeirra sem oftast fara á Suðurland. 67% þeirra sem velja afþreyingartjalsvæði 

ferðast helst á Suðurland.  

Með þessum niðurstöðum er hægt að hafna núlltilgátunni og segja að fólk er að 

öllu jöfnu tilbúið að ferðast innan 400 km og þá helst á Suðurland 

HD1:  Fólk sem velur afþreyingartjaldsvæði fram yfir hefðbundið er líklegra til að 

gista þar ef aldurstakmark er sett á, til að forðast læti eftirlitslausra unglinga 

HD0: Fólk sem velur afþreyingartjaldsvæði fram yfir hefðbundið er ólíklegra til að 

gista þar aldurstakmark er sett á, til að forðast læti eftirlitslausra unglinga 

Niðurstöður kí-kvaðrat prófs leiddu í ljós marktæk tengsl þarna á, þ.e.a.s. 98,2% 

þeirra  sem velja afþreyingartjaldsvæði fram yfir hefðbundin tjaldsvæði eru líklegri til að 

gista þar ef aldurstakmark, sem miðast við 20 ára sé sett á. Þar af leiðandi er hægt að 

hafna þessari núlltilgátu. 

HF1: Fólk sem ferðast venjulega eitt með fjölskyldunni er líklegra að gista á 

afþreyingartjaldsvæði heldur en þeir sem eru vanir að ferðast með hóp 

HF0: Fólk sem ferðast venjulega eitt með fjölskyldunni er líklegra að gista á 

afþreyingartjaldsvæði heldur en þeir sem eru vanir að ferðast með hóp 

Með tilliti til niðurstaðna kí-kvaðrat greiningar þar sem athugað var hvort 

marktækur munur væri á þeim sem ferðast ásamt fjölskyldu, vinum eða fjölskyldu og 

vinum og hversu oft þeir gætu hugsað sér að gista á afþreyingartjaldsvæði, sem og kí-

kvaðrat greiningar þar sem kannað var hvort tengsl væri á milli þess hvort fólk ferðaðist 

eitt eða ásamt fleirum í hóp má segja að ekki sé hægt að hafna núlltilgátunni. 

Niðurstöður beggja þessara greininga leiddu í ljós ómarktækan mun, þ.e.a.s. það 

skiptir ekki máli með hverjum fólk ferðast og hversu líklegt það er að gista á 

afþreyingartjaldsvæði. 
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8 Ályktanir og tillögur 
Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar má dæma að á Íslandi sé markaður fyrir 

afþreyingartjaldsvæði. Mikill meirihluti fólks getur hugsað sér að gista á svæðinu 

einhverntíman yfir sumarið og einnig er meirihluti þátttakenda sem velja frekar 

afþreyingartjaldsvæði fram yfir hefðbundið. Markhópur þessa tjaldsvæðis er fólk sem á 

börn, eitt eða fleiri og ætti tjaldsvæðið að vera staðsett á Suðurlandi, í u.þ.b. 250-400 km 

fjarlægð frá höfuðborginni.  Þar sem það lítill munur var á milli þeirra sem voru tilbúnir 

að ferðast 101-250 km og 250-400 km, væri í lagi að hafa svæðið staðsett einhversstaðar 

innan þessara marka, þó ekki fjær en í 400 km fjarlægð. Þegar markaðurinn fyrir 

tjaldsvæði á Íslandi var greindur í heild sinni kom einnig í ljós að Suðurland er sterkur 

kostur þegar horft er á allt landið og hvert fólk fer helst í útilegur. Þar af leiðandi gæti 

markhópurinn orðið stærri heldur en einungis Höfuðborgarbúar og afþreyingartjaldsvæðið 

þjónað fleirri landsmönnum sem áhuga hafa fyrir því að gista þar. 

Til að afþreyingarjtaldsvæðið verði sem vinsælast, þarf að taka tillit til þess hvað er 

mikilvægast að hafa á – og í umhverfi við tjaldsvæðið. Sú afþreying sem mesta máli 

skiptir að hafa í nágrenni við svæðið er sundlaug. Þjónusta í nágrenni svæðisins skiptir þó 

nokkuð miklu máli, en einnig skiptir miklu máli að hafa fjölbreytta afþreyingu innan 

svæðisins. Einnig kom í ljós að útisvið og aðstaða fyrir sameiginlega kvöldvöku ætti að 

vera á svæðinu, sem og fjölbreytt úrval af hefðbundum leiktækjum. Minna máli skipti þó 

að hafa bar eða veitingastað á svæðinu og er það hlutur sem auðveldlega er hægt að skipta 

út fyrir t.d. stórt grill sem staðsett yrði við útisviðið þar sem gestir geta grillað í 

sameiningu. 

Ekki er nóg að vita hvar svæðið ætti að vera staðsett eða hvaða hlutir þykja 

mikilvægir að hafa í umhverfi við svæðið, til að það geti rekið sig, þarf fólk að vera 

tilbúið að greiða hærra gjald fyrir næturgistinguna, til að koma til móts við aukinn 

rekstarkostnað sem felst í því að hafa starfsfólk á svæðinu til að halda utan um og 

skipuleggja dagskránna. Í ljós kom að flestir eru tilbúnir til að greiða 1000-1200 kr fyrir 

gistingu á afþreyingartjaldsvæði.  
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Ef litið er til hvernig þeir aðilar sem gætu talist helstu samkeppnisaðilar eru að 

verðleggja sig kemur í ljós að miðað við þau verð sem voru í gildi árið 2008 er raunhæft 

að hver einstaklingur greiði á milli 1001-1200 krónur fyrir næturgistinu á 

afþreyingartjaldsvæði.  

Það sem þau tjaldsvæði sem helst má skilgreina sem samkeppnisaðila leggja mikla 

áherslu á, er að hafa margvísleg leiktæki og þrautabrautir á svæðinu. Einnig er 

tjaldsvæðið við Fossatún og Úlfljótsvatni fimm stjörnu samkvæmt stjörnugjöf 

ferðamálaráðs en niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að það sé óþarfi að hafa alla 

þá hluti sem tilheyra 5 stjörnu tjaldsvæði á afþreyingarsvæðinu. Samkvæmt 

niðurstöðunum er nóg að afþreyingartjaldsvæðið hafi alla eiginleika tveggja stjörnu 

tjaldsvæðis, auk þess að hafa heitt og kalt vatn á svæðinu, að hægt sé að fá allar 

upplýsingar um svæðið og leggja inn gistipantanir utan opnunartíma, að leiktæki séu fyrir 

börn og að sérstök stæði séu fyrir húsbíla og fellihýsi með aðgengi að rafmagni. Þar af 

leiðandi er ekki nauðsynlegt að setja mikinn kostnað í það að halda uppi fimm stjörnu 

afþreyingartjaldsvæði eins og samkeppnisaðilarnir leggja mikla áherslu á, því margt af 

þeim eiginleikum sem tilheyra þess háttar tjaldsvæðum finnst fólki almennt séð 

ónauðsynlegt að hafa á svæðinu. Þannig væri hægt að setja þann kostnað, sem annars 

hefði farið í að gera svæðið fimm stjörnu í þætti sem skipta miklu máli fyrir fólk að hafa á 

svæðinu; s.s. gott útisvið og aðstöðu fyrir kvöldvöku, margvísleg og fjölbreytt leiktæki, 

góða þjónustu og afþreyingu innan svæðisins. 

Þegar horft er á hefðbundin tjaldsvæði, t.d. tjaldsvæðið á Þingvöllum kemur í ljós að 

þar er næturgjaldið 500 kr fyrir 13-67 ára og er það mjög algengt næturgjald á hefðbundu 

tjaldsvæðunum. Þar af leiðandi eru flestir tilbúinir að greiða 100-140% hærra gjald fyrir 

næturgistinu á afþreyingartjaldsvæði,  heldur en það þarf að greiða á hefðbundnu 

tjaldsvæðunum. 

Skipulögð dagskrá innan svæðisins ætti einungis að vera í gangi um helgar, eða frá 

fimmtudegi – sunnudags þar sem það fáir geta hugsað sér að gista á sama svæðinu í viku 

eða lengur og þeir sem gætu hugsað sér að gista þar á virkum dögum tóku þá afstöðu að 

viljia einungis helgardagskrá og borga þá hærra verð fyrir þær nætur sem skipulögð 

dagskrá væri í gangi, en hafa enga dagskrá á virkum dögum og borga lægra gjald. Með 
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þessu móti er hægt að laða að fólk á virkum dögum, þegar ásóknin er sem minnst og væri 

möguleiki að stækka markaðshlutdeildina á þann hátt að þeir sem hefðu ekki áhuga á að 

gista á afþreyingartjaldsvæði geta gist á þessu svæði frá mánudegi – fimmtudags án þess 

að þurfa að vera að borga hærra gjald en samkeppnisaðilar bjóða uppá. Þeir sem hafa 

áhuga á að taka þátt í skipulagðri dagskrá geta þá fjölmennt á svæðið um helgar og 

skemmt sér með öðrum gestum á svæðinu. 

Þar sem búast má við mikilli aukningu á ferðamarkaðinum  innanlands, þá ætti að 

vera góður markaður fyrir því að opna afþreyingartjaldsvæði hér á landi. Eins og kom 

fram í kafla 3.2, þá er í Danmörku tjaldsvæði sem hafa sömu hugsun á bak við sig. Þau 

tjaldsvæði njóta mikilla vinsælda þar, þá sérstaklega meðal fjölskyldufólks og sækjast 

ávallt fleiri og fleiri í það að gista á þessum svæðum. Þar sem danski markaðurinn svipar 

þó nokkuð til þess íslenska, má vel búast við því að afþreyingartjaldsvæði hér á landi geti 

tryggt sér góða markaðshlutdeild og ásókn meðal fjölskyldufólks sem hefur áhuga á því 

að prófa eitthvað nýtt þegar kemur að því að fara í útilegu. 
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9 Takmarkanir 
Við greiningu niðurstaðna rannsóknarinnar komu í ljós þættir sem takmarka gætu 

trúverðugleika niðurstöðurnar. Fyrst og fremst má nefna úrtaksstærð, en 179 manns tóku 

þátt. Með því að nota snjóboltaúrtak hefur rannsakandinn sett í hendur þátttakenda að 

senda listann áfram til þeirra sem þeir þekkja og þannig búa til sem stærsta úrtak. Mikil 

hætta er á því að snjóboltinn stoppi á leið sinni og færri svör berast en vonast var til. Áður 

en rannsóknin var framkvæmd, var vonast eftir að fá úrtak með 300 manns eða fleiri en 

stærra úrtak gefur marktækari niðurstöður. Vegna stærðar úrtaksins kom fyrir að fáir 

einstaklingar voru á bakvið ákveðnar breytur, helst ber þó að nefna í 

bakgrunnsspurningum þar sem fólk átti að tilgreina hjúskaparstöðu sína en þar var aðeins 

1 einstaklingur á bak við breytu. Einnig voru fáir einstaklingar á bak við sumar breytur 

þegar tilgreina átti aldursbil. Þar af leiðandi var nauðsynlegt að sameina breytur í þessum 

tvemur spurningum til að fá fleiri einstaklinga á bak við hverja og eina.  

Einnig ber að nefna þá staðreynd að ekki svöruðu allir þátttakendur öllum þeim 

spurningum sem listinn samanstóð af. Ástæða þess gæti verið sú að í mörgum 

spurningum var ætlunin að þvinga fólk til að taka afstöðu með eða á móti, án þess að gefa 

því kost á að svara hlutlaust. Þeir sem ekki gátu tekið afstöðu til þeirra kosta sem gefnir 

voru upp í spurningunni hafa þá e.t.v. frekar sleppt spurningunni og verða þá týnd gildi, í 

stað þess að mynda sér skoðun á hlutnum. 
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10 Viðaukar  

10.1 Viðauki A 
Fjöldi fólks sem gisti á tjaldsvæðum landsins 2005-2008. 

 

Hlutfall hvaða mánuður hvers árs var vinsælastur meðal Íslendinga til útilegu 



102 
 

 

Þróun Íslenska markaðarins frá 2005-2008 
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10.2 Viðauki B 
Tölur fyrir gesti tjaldsvæða í Danmörku 
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10.3 Viðauki C 
Spurningalistinn 

1. Hversu oft ferð þú að meðaltali í útilegu yfir tímabilið maí – september? Með 
útilegu er átt við ferðir þar sem gist er á tjaldsvæði með viðeigandi búnaði.  
 

  aldrei (vinsamlegast svarið næst spurningu 22.) 

  1-3 sinnum 

  4-7 sinnum 

  8-10 sinnum 

  10-15 sinnum 

  Oftar en 15 sinnum 
 

  
   
2. Þegar þú ferð í útilegur, hvernig útbúnað ert þú með? Athugið að hægt er að 
merkja við fleiri en einn svarkost.  
 

  Tjald 

  Tjaldvagn 

  Fellihýsi 

  Hjólhýsi 

  Húsbíl 

  annað 
 

  
   
3. Hvert af eftirfarandi finnst þér skipta mestu máli þegar kemur að vali á 
tjaldsvæði: Athugið að hér er einungis hægt að merkja við einn svarkost 
 

  Staðsetning tjaldsvæðisins 

  Þjónusta inn á tjaldsvæði 

  Þjónusta í nánasta umhverfi tjaldsvæðis 

  Afþreying innan tjaldsvæðisins 

  Afþreying í umhverfi svæðisins 

  Aldurstakmark 
 

  
   
4. Hversu litlu eða miklu máli finnst þér eftirfarandi atriði skipta þegar kemur að 
vali á tjaldsvæði:   
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Mjög 
litlu máli 

Frekar 
litlu máli 

Hlutlaus Frekar 
miklu 
máli 

Mjög 
miklu 
máli 

Staðsetning tjaldsvæðisins                

Þjónusta inn á tjaldsvæði                
Þjónusta í nánasta umhverfi 
tjaldsvæðis                

Afþreying innan tjaldsvæðisins                
Afþreying í nánasta umhverfi 
tjaldsvæðisins                

Aldurstakmark inná tjaldsvæði                
 

  
   
5. Hvaða afþreying er það í umhverfinu sem skiptir mestu máli þegar valið er um 
tjaldsvæði? Athugið að hér er aðeins hægt að merkja við einn svarkost 
 

  Veiði nálægt 

  Golfvöllur nálægt 

  Sundlaug nálægt 

  Gönguleiðir í umhverfi 
 

  
   
6. Hversu litlu eða miklu skipta eftirfarandi hlutir máli þegar kemur að vali á 
tjaldsvæði?   
 

 
Mjög litlu 
máli 

Frekar litlu 
máli 

Hlutlaus Frekar 
miklu máli 

Mjög 
miklu máli 

Veiði nálægt                

Golfvöllur nálægt                

Sundlaug nálægt                

Gönguleiðir í umhverfi                
 

  
   
7. Þegar þú ferð í útilegu, með hverjum ferð þú oftast? 
 

  Fjölskyldu 

  Vinum 

  Fjölskyldu og vinum 

  Annað 
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8. Þegar þú ferð í útilegu, ferðastu þá oftar ein/n eða ásamt fleirum í hóp? 
 

  Ein/n 

  Með fleirum 
 

  
   
9. Ef þú gætir valið um að fara á hefðbundið tjaldsvæði eða afþreyingartjaldsvæði, 
hvort yrði líklegra til að verða fyrir valinu?  
 

  Hefðbundið tjaldsvæði 

  Afþreyingartjaldsvæði 
 

  
   
10. Ef opnað yrði á Íslandi afþreyingartjaldsvæði, hversu sjaldan eða oft gætir þú 
hugsað þér að gista þar? Hér er verið að vísa til tímabilsins frá maí-september. 
 

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Oft 

  alltaf 
 

  
   
11. Ef þú getur ekki hugsað þér að fara á afþreyingartjaldsvæði, hver er helsta 
ástæðan? Athugið að þessi spurning er einungis ætluð þeim sem merktu við „aldrei“ í 
svarinu hér að ofan, aðrir vinsamlegast svarið næst spurningu 14. 
 

  Vil vera í friði með minni fjölskyldu í útilegu 

  Fer í útilegur til að slappa af 

  Fer í útilegur til að skemmta mér með mínum vinum en ekki öllum þeim sem eru á 
svæðinu 

  Kýs að vera ekki vera í kringum fjölskyldufólk þegar ég fer á tjaldsvæði 
 

  
   
12. Ef aldurstakmark , sem miðast við 20 ára aldur nema í fylgd með foreldrum, 
yrði sett á gesti afþreyingartjaldsvæðisins, teldir þú líklegra eða ólíklegra að þú 
veldir að gista þar? 
 

  Líklegra 

  Ólíklegra 
 

  
   
13. Með aukinni þjónustu, s.s. gæslu á tjaldsvæði og starfsfólki sem sinnir dagskrá 
fyrir börn og fullorðna, kemur aukinn rekstarkostnaður. Værir þú tilbúinn að 
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greiða hærra gjald fyrir gistingu á þess háttar tjaldsvæði heldur en hefðbundnu 
tjaldsvæði? 
 

  Já 

  Nei 
 

  
   
14. Hversu mikið væriru tilbúin/n til þess að greiða fyrir næturgjald á 
afþreyingartjaldsvæði? Hér er átt við eitt stakt næturgjald fyrir hvern einstakling á 
aldrinum 13-67 ára 
 

  Undir 1000 krónum 

  1001-1200 krónur 

  1201-1400 krónur 

  1401-1600 krónur 

  1601-1800 krónur 

  1801-2000 krónur 

  2001-2200 krónur 

  2201-2400 krónur 

  2401-2600 krónur 

  2601 krónur eða meira 
 

  
   
15. Yfir hvaða tímabil vikunnar væri líklegast að þú veldir að gista á svona 
afþreyingartjaldsvæði? 
 

  Föstudagur - sunnudags 

  Fimmtudagur - sunnudags 

  Viku 

  Meira en viku 
 

  
   
16. Ef þú velur að gista þar lengur en yfir helgi, vildir þú hafa afþreyingardagskrá 
alla daga vikunnar og borga hærra gjald fyrir allar nætur, eða bara yfir helgi og 
borga þá sérstakt, hærra gjald fyrir þær nætur? 
 

  Dagskrá alla daga vikunnar og borga alltaf hærra gjald 

  Dagskrá bara um helgar og borga hærra gjald yfir þær nætur 
 

  
   
17. Hvaða kostir af eftirfarandi skipta þig máli þegar horft er til aðbúnaðar á svona 
tjaldsvæði? Vinsamlegast merkið við alla þá kosti sem koma til greina 
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  Fjöldi salerna og vaska skal taka mið af reglugerð um hollustuhætti og hafa verið 
tekin út af heilbrigðiseftirliti. 

  Salerni opin 24 tíma á sólahring. 

  Sorp skal fjarlægt reglulega. 

  Öllum mannvirkjum á svæðinu skal vera vel við haldið. 

  Öll aðstaða á svæðinu skal vera greinilega merkt. 

  Upplýsingar um neyðarnúmer skulu vera a.m.k. á íslensku og ensku. 

  Á svæðinu skal vera aðstaða til losunar affallsvatns og seyru af húsbílum eða 
upplýsingar um næsta losunarstað. 

  Upplýsingatafla með viðverutíma starfsfólks skal hanga uppi. 

  Þjónustusvæði skal vera upplýst. 

  Tekið sé við greiðslukortum. 

  Borð og bekkir séu á svæðinu. 

  Gestamóttaka skal vera aðgengileg með svæðisupplýsingum og upplýsingum um 
önnur tjaldsvæði. 

  Borð og stólar undir þaki. 

  Póstkassi skal vera á svæðinu. 

  Aðgangur sé að þvottavél og þurrkaðstöðu. 

  Aðstaða til sorpflokkunar. (a.m.k. samkvæmt lágmarkskröfum um förgun spilliefna) 

  Heitt og kalt vatn skal vera á svæðinu. 

  Hægt sé að fá allar upplýsingar um svæðið og leggja inn gistipantanir utan 
opnunartíma svæðisins. 

  Leiktæki séu fyrir börn á svæðinu. 

  Gestir hafi aðgengi að nettengingu. 

  Sérstök stæði skulu vera fyrir húsbíla og fellihýsi með aðgengi að rafmagni. 

  24 tíma viðvera alla daga. 

  Veitingasala á staðnum. 
 

  
   
18. Ef boðið væri uppá þá þjónustu á staðnum að hægt væri að leigja fellihýsi / 
hjólhýsi gegn gjaldi, hversu líklegt eða ólíklegt væri að þú myndir notfæra þér það? 
 

  Mjög líklegt 

  Frekar líklegt 

  Hvorki/né 
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  Frekar ólíklegt 

  Mjög ólíklegt 
 

  
19. Ef þú værir að fara að gista á afþreyingartjaldsvæði, hversu litlu eða miklu máli 
fyndist þér að hafa eftirfarandi atriði á svæðinu:   
 

 

Mjög 
litlu 
máli 

Frekar 
litlu 
máli 

Hlutlaus Frekar 
miklu 
máli 

Mjög 
miklu 
máli 

Að svæðið sé flokkað niður eftir því hvernig 
gistibúnað þú ert með                

Að svæðið sé flokkað niður eftir því hvort 
um fjölskyldufólk eða einstaklinga sé að 
ræða 

               

Að Bar eða veitingastaður sé á svæðinu                
Að útisvið og aðstaða fyrir sameiginlega 
kvöldvöku sé á svæðinu                

Að hefðbundin leiktæki séu á svæðinu                
 

  
20. Hvaða landshluti verður oftast fyrir valinu þegar kemur að því að velja 
tjaldsvæði? Athugið að hér er hægt að merkja við fleiri en einn svarkost 
 

  Höfuðborgarsvæðið og Suðurnes 

  Vesturland 

  Vestfirðir 

  Norðurland vestra 

  Norðurland eystra 

  Austurland 

  Suðurland 
 

  
21. Hversu langt, í kílómetrum talið, frá höfuðborgarsvæðinu ertu tilbúin/n til að 
keyra til að fara á tjaldsvæði? 
 

  0-100km 

  101-250km 

  251-400km 

  401-550km 

  551-700km 

  701 km eða lengra 
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22. Hvert er kyn þitt? 
 

  Kona 

  Karl 
 

 
23. Hver er aldur þinn? 
 

  20 ára og yngri 

  21-23 ára 

  24-27 ára 

  28-30 ára 

  31-33 ára 

  34-37 ára 

  38-40 ára 

  41-43 ára 

  44-47 ára 

  48-50 ára 

  51-53 ára 

  54-57 ára 

  58-60 ára 

  61-63 ára 

  64-67 aára 

  68 ára eða eldri 
 

  
24. Hver er hjúskaparstaða þín? 
 

  Einhleyp/ur 

  Í sambúð 

  Í hjónabandi 

  Ekkill / ekkja 
 

  
25. Hversu mörg börn (undir 14 ára) eru á heimilinu? 
 

  0 

  1 

  2 

  3 
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  4 

  5 eða fleiri 
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10.4 Viðauki D 

Flokkun tjaldsvæða 

Tjaldsvæði á Íslandi eru flokkuð eftir flokkunarviðmiði sem Ferðamálastofa hefur sett 
fram og er flokkunin valkvæð.  Framkvæmdin er með þeim hætti að flokkunarviðmið eru 
sett upp á áberandi stað á tjaldsvæðinu og síðan er það gesta að ganga eftir því að svæðið 
standist þær kröfur sem stjörnugjöf þess gerir ráð fyrir. Ef gestum þykir að viðkomandi 
tjaldsvæði standist ekki settar kröfur, þá eru þeir vinsamlegast beðnir um að koma 
athugasemdum til Ferðamálastofu í síma 464 9990 eða á netfangið: 
upplysingar@icetourist.is  

Tjaldsvæði - flokkar 

 

 Tjaldsvæðið skal vera greinilega afmarkað og fjárhelt.  
 Tjaldstæði skulu vera slétt og vel hirt.Svæðið skal vera greinilega merkt, svo og 

akstursleiðir um það.  
 Á svæðinu skal vera búnaður til fyrstu hjálpar hjá umsjónaraðila.  
 Upplýsingatafla skal vera til staðar með umgengnisreglum og símanúmeri hjá 

umsjónaraðila  
 Á svæðinu skal vera daglegt eftirlit.  
 Fjöldi salerna og vaska skal taka mið af reglugerð um hollustuhætti og hafa verið 

tekin út af heilbrigðiseftirliti.  
 Salerni opin 24 tíma á sólahring.  
 Sorp skal fjarlægt reglulega.  
 Öllum mannvirkjum á svæðinu skal vera vel við haldið.  
 Öll aðstaða á svæðinu skal vera greinilega merkt.  
 Upplýsingar um neyðarnúmer skulu vera a.m.k. á íslensku og ensku.  
 Á svæðinu skal vera aðstaða til losunar affallsvatns og seyru af húsbílum eða 

upplýsingar um næsta losunarstað. 

 
Í viðbót við flokk eitt kemur: 

 Starfsfólk hafi að lágmarki tveggja tíma viðveru yfir daginn.  
 Upplýsingatafla með viðverutíma starfsfólks skal hanga uppi.  
 Þjónustusvæði skal vera upplýst.  
 Í neyðartilfellum skal vera aðgangur að síma í næsta nágrenni.  
 Tekið sé við greiðslukortum.  
 Borð og bekkir séu á svæðinu. 

 
Í viðbót við ofanritað skal vera: 
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 Starfsfólk hafi fasta viðveru á álagstímum (dæmi: 8-10 og 17-21) og næturvakt 
skal vera um helgar.  

 Gestamóttaka skal vera aðgengileg með svæðisupplýsingum og upplýsingum um 
önnur tjaldsvæði.  

 Borð og stólar undir þaki.  
 Póstkassi skal vera á svæðinu.  
 Aðgangur sé að þvottavél og þurrkaðstöðu.  
 Aðstaða til sorpflokkunar. (a.m.k. samkvæmt lágmarkskröfum um förgun 

spilliefna)  
 Heitt og kalt vatn skal vera á svæðinu.  
 Hægt sé að fá allar upplýsingar um svæðið og leggja inn gistipantanir utan 

opnunartíma svæðisins.  
 Leiktæki séu fyrir börn á svæðinu. 

 
Í viðbót við ofanritað skal vera: 

 Starfsfólk hafi fasta viðveru á svæðinu frá kl. 07:00-23:00 alla daga.  
 Gestir hafi aðgengi að nettengingu.  
 Sérstök stæði skulu vera fyrir húsbíla og fellihýsi með aðgengi að rafmagni. 

 
Í viðbót við ofanritað skal vera: 

 24 tíma viðvera alla daga.  
 Veitingasala á staðnum. 

Skýringar á texta:  
Tjaldsvæði = Afmarkað svæði ætlað fjölda tjalda 
Tjaldstæði = Staður innan afmarkaðs tjaldsvæðis ætlað stöku tjaldi (fellihýsi, húsbíl...) 
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