
   

 

   

 

 
 

Ferðamálastofa óskar eftir umsóknum um að vinna eftirfarandi rannsóknarverkefni 

 

Spár um umsvif í ferðaþjónustu 
 

Um er að ræða fyrsta áfangann í viðameiri spágerð fyrir ferðaþjónustu. Þessi fyrsti áfangi lýtur að gerð 

spáa fyrir greinina í heild eftir lykilstærðum, þ.e. (i) fjölda erlendra ferðamanna til landsins, (ii) 

meðaldvalartíma þeirra á landinu, (iii) meðaleyðslu, (iv) fjölda gistinátta. Síðari áfangar spágerðarinnar 

gera ráð fyrir meiri sundurliðun spáa, þ.á m. eftir landshlutum og eftir þjóðernum ferðamanna.   

 

Fyrsti þáttur þessa verkefnis felst í að byggja upp spákerfi fyrir ofangreindar lykilstærðir. Þessi þáttur 

verkefnisins felur í sér gagnaöflun, þróun og mat spálíkana og gerð spáreikningskerfis. Spátíðni skal 

vera jafnmikil og gögn leyfa, t.d. mánaðarleg fyrir fjölda ferðamanna, annars ársfjórðungsleg eða árleg 

eftir atvikum og ná allt að þrjú ár fram tímann. Gera skal ýtarlega grein fyrir hagfræðilegum og 

tölfræðilegum forsendum matsins og tölfræðilegum eiginleikum matsniðurstaðna. Til þessa verks þarf 

fullnægjandi hagræna og tölfræðilega sérfræði. Gert er ráð fyrir að þessum þætti verkefnisins sé unnt 

að ljúka á einu til tveimur árum.  

 

Annar þáttur verkefnisins er að gera spár á grundvelli niðurstaðnanna í fyrsta þætti. Spár þessar skulu 

vera mánaðarlegar og, eftir atvikum, ársfjórðungslegar og árlegar og ná allt að þremur árum fram í 

tímann. Spár skal gera fyrir hluta gagnatímabilsins til að gefa vísbendingu um áreiðanleika metinna 

óvissubila spánna.  

 

Þriðji þáttur verkefnisins lýtur að hagnýtri notkun spákerfisins, m.a. hvernig gera megi nýjar spár á 

grundvelli nýrra upplýsinga, hvernig endurnýja megi spákerfið með tilliti til nýrra gagna og hversu tíð 

slík endurnýjun eigi að vera. 

 

Verkefni þetta skal vinna í viðeigandi samráði og samvinnu við Ferðamálastofu sem er fyrsti notandi 

spánna og kemur væntanlega til með að reka spákerfið í framtíðinni.  

 

Tímarammi verkefnis: 2020-2023.  

Afurðir: Fullbúið spákerfi til bæði skamms (mánaðarlega) og langs tíma (árlega 1-3 ár) ásamt 

upphafsspám. Kerfi forrita til spágerðar. Ýtarlegar skýrslur um verkefnið, spálíkön og spágerð.  

Kostnaður: Ferðamálastofa hefur áætlað árlegan kostnað við þetta verkefni 8 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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