
 
Ferðamálastofa óskar eftir umsóknum um að vinna eftirfarandi rannsóknarverkefni 

 

Aðlögunarhæfni og seigla (e. „resilience“) í ferðaþjónustu: Hvernig á að 

mæta áföllum? Hvernig unnt er að efla þrautseigju í greininni 
 

Reynslan sýnir að ferðaþjónusta getur verið sveiflukenndur atvinnuvegur. Það er ekki aðeins að 

grunneftirspurnin geti verið breytileg heldur geta náttúruhamfarir eins og eldgos, innlendar 

efnahagsaðstæður eins og gengi krónunnar, kjarasamningar og verkföll og heimsfaraldrar eins 

og Covid-19 valdið verulegum sveiflum í bæði umsvifum í greininni og afkomu. Það er því rík 

ástæða til að hugleiða hvernig ferðaþjónustan getur mætt þessum breytileika og staðið erfið 

tímabil af sér.  

 

Rannsóknarverkefni þetta snýst um að bera kennsl á helstu áhættuþættina, greina hvernig áhrif 

þeirra geta hríslast um ferðaþjónustuna og leggja mat á þær búsifjar sem geta orðið bæði til 

skamms og langs tíma. Skýrgreina síðan leiðir til að draga úr tjóninu og útfæra nánar þær leiðir 

sem hagkvæmastar virðast. Ferðamálastofa telur að þetta verkefni krefjist skilnings á gerð 

ferðaþjónustunnar, eðli eftirspurnar eftir ferðaþjónustu, markaðslægu og efnahagslegu 

samhengi, áhættu, hagkvæmum áhættuviðbrögðum og skynsamlegri sveiflujöfnun. Verkefnið 

krefst því samþættingar sérfræði á nokkrum mismunandi sviðum.  

 

Með því að verkefnið er nokkuð viðamikið er því skipt í áfanga. 

 

Fyrsti áfanginn yrði rannsókn á áhrifum Covid-veirunnar á ferðaþjónustuna og viðbrögðum 

hennar við veirunni. Þetta yrði væntanlega lærdómsrík "case"-stúdía sem rekti atburðarás þessa 

mikla áfalls, viðbrögð greinarinnar og hins opinbera við því og árangurinn af þessum 

viðbrögðum. Þessi rannsókn er m.a. líkleg til að varpa ljósi á aðlögunarhæfni og seiglu 

fyrirtækja í greininni, hvernig hliðstæð áföll í framtíðinni geta leikið hana og hvernig opinberri 

aðstoð til að ráða við áföllin getur haganlegast verið við komið.  

 

Annar áfanginn yrði að grafast fyrir um skynsamlegar leiðir til að bregðast við áföllum eins 

og Covid-veirunni og öðrum meiri háttar höggum. Slík greining krefst þekkingar á fræðunum 

um bestu viðbrögð við óvissum áföllum, undirstöðugóðrar þekkingar á ferðaþjónustunni, 

hegðun fyrirtækja, eðli hagkerfisins og stjórnmálalegum ferlum. 

 

Þriðji áfanginn þessa verkefnis hefur enn ekki verið útfærður að marki. Ætla má þó að í 

honum verði reynt að bera kennsl á helstu áhættuþættina í ferðaþjónustu og hvernig þeir kunni 

að krefjast mismunandi viðbragða.  

 

Að þessu sinni er aðeins óskað eftir umsóknum í fyrsta áfanga verkefnisins.  

 

 



 

Tímarammi (fyrsti áfangi verkefnisins): 2020-2021.  

Afurðir: Ýtarleg skýrsla um áhrif Covid-veirunnar og viðbragða við henni á íslenska 

ferðaþjónustu ásamt mati á skilvirkni opinberra mótaðgerða gegn skaðvænlegum áhrifum 

Covid á greinina og hugmyndum um það sem betur mætti fara.  

Kostnaður: Ferðamálastofa hefur áætlað kostnað við þennan áfanga verkefnisins 10 m.kr. 

Umsóknum skal fylgja: 

  

1. Vandleg áfangaskipt rannsóknaráætlun ásamt tímaáætlun.  

2. Skrá yfir helstu rannsakendur í verkefninu og sérfræði þeirra ásamt ferilskrá.  

3. Sundurliðuð kostnaðaráætlun. 

 

Við mat verkefna er miðað við eftirfarandi fjóra matsþætti: 

1. Fræðileg gæði umsóknar. 

2. Raunhæfni rannsóknar- og tímaáætlana. 

3. Fræðilegur styrkur rannsóknarteymis. 

4. Kostnaður við verkefnið. 

 

Aðeins verkefni sem standast matskröfur 1 til 3 koma til skoðunar samkvæmt matsþætti 4. 

 

Fyrirspurnir og umsóknarfrestur: Fyrirspurnir og umsóknir skal senda á netfangið 

johann@ferdamalastofa.is fyrir kl. 16.00 mánudaginn 28. september næstkomandi. 
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