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1. Verkefnislýsing

1.1 Aðferð

Rýnihópar eru óhefðbundin eigindleg könnunaraðferð innan markaðsrannsókna og

byggist hún á umræðum 6-10 manna hópa um tiltekið viðfangsefni.

Rýnihópar eru hugmyndagefandi aðferð sem notuð er þegar nálgast þarf miklar

upplýsingar á stuttum tíma. Þessi rannsóknaraðferð kafar dýpra í málefni en

magnmælingar, þ.e. síma- eða póstkannanir, og er því áhrifamikil ef ætlunin er að

komast að þáttum sem einstaklingar eiga ekki auðvelt með að útskýra á einfaldan og

fljótlegan hátt. Í umræðunum geta komið fram vísbendingar um mikilvæga þætti sem

hugsanlega koma ekki fram í magnmælingum. Varast skal að alhæfa út frá niðurstöðum

rýnihópa, þær eru fyrst og fremst til að gefa hugmyndir um ákveðin málefni og fá fram

skoðanir þeirra sem í hópnum eru.

Einn af kostum við rýnihópa er að með þeim er hægt að kafa undir yfirborð viðhorfs

þátttakenda. Einnig er hægt að skynja áhuga þátttakenda á umræðuefninu út frá

líkamstjáningu þeirra og sjá hversu miklu máli það skiptir þá að komast að í umræðunni.

Handahreyfingar og málrómur eru þannig atriði sem umræðustjóri skynjar og notar við

túlkun á niðurstöðunum.

1.2 Markmið

Markmiðið með rýnihópunum var tvíþætt. Í fyrsta lagi var markmiðið að greina hversu

vel upplýstir ferðaþjónustuaðilar voru um hvaða rannsóknir hafa verið gerðar og hversu

greiðan aðgang þeir telja sig hafa að niðurstöðum rannsókna. Í öðru lagi var markmiðið

að greina hvað ferðaþjónustuaðilum finnst mest þörf á að rannsaka í ferðaþjónustu og

hvers vegna.

Þátttakendur voru allir spurðir um eftirfarandi atriði:

• Þekkingu, aðgang og nýtingu þeirra rannsókna sem hafa verið gerðar
• Þörf fyrir rannsóknir
• Forgangsröðun rannsóknarverkefna
• Fjármögnun rannsókna
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Byrjað var á að fjalla almennt um þekkingu og aðgang að rannsóknum. Í því sambandi

var talað um hver þekkingin væri á þeim rannsóknum sem þegar hafa verið gerðar og

hvort þær nýttust þátttakendum og því sviði sem þeir starfa innan. Þá var rætt um

hvernig aðgengi að rannsóknum væri. Umræðunni var að því loknu beint að þörf fyrir

rannsóknir og þátttakendur beðnir um að lista upp og forgangsraða mögulegum

rannsóknarefnum. Í framhaldi af því voru þátttakendur spurðir hvernig þeir sæju fyrir sér

fjármögnun rannsókna í ferðaþjónustu.

1.3 Framkvæmd

Þátttakendur hópanna störfuðu við ferðaþjónustu á einn eða annan hátt og voru valdir

sérstaklega vegna starfa sinna. Haft var samband við þátttakendur símleiðis og með

tölvupósti. Talað var við þátttakendur í rýnihópunum dagana 18. til 20. september 2006.

Hóparnir voru fjórir og var þeim gróflega skipt niður í eftirfarandi flokka:

Umræður hópa 1, 3 og 4 fóru fram í rýnihópaherbergi Capacent Gallup í Reykjavík, þar

sem aðstaða er til að fylgjast með og hlýða á umræðurnar í öðru herbergi. Umræður

hóps 2 fóru fram í húsnæði Capacent á Akureyri. Umræðustjórar voru Elín Valgerður

Margrétardóttir (hópar í Reykjavík) og Sigríður Ólafsdóttir (landsbyggðarhópur á

Akureyri). Hver umræða tók um 90 mínútur. Starfsmenn Ferðamálastofu fylgdust með

umræðunum í Reykjavík.

1.4 Lýsing á þátttakendum

Eins og áður hefur komið fram þá skiptir líkamstjáning og svipbrigði í umræðuhópum ekki

síður máli en orðanotkun. Markmið með þessari lýsingu á þátttakendum er að gera grein

fyrir stemmningunni í hópunum út frá framkomu þátttakenda og tjáningarmáta. Tekið er

• Markaðs-/sölu- og útgáfumál (Hópur 1)
• Landsbyggðin (Hópur 2)
• Rekstraraðilar (Hópur 3)
• Ríki og sveitarfélög (Hópur 4)
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sérstaklega fram ef einn eða fleiri þátttakendur skáru sig úr með einum eða öðrum hætti

í umræðunum og áhrif þess á niðurstöður.

Ekki var mikill munur á einstaklingum innan hópanna en einhver munur var á milli

einstakra hópa. Á heildina litið höfðu þátttakendur töluvert til málanna að leggja og

sköpuðust yfirleitt líflegar umræður um málefni ferðaþjónustunnar. Þátttakendur tóku

verkefnavinnunni, sem var meginuppistaðan í umræðuhópunum, af mikilli alvöru og

lögðu töluverða vinnu í hana.

Markaðs-/sölu- og útgáfumál - Hópur 1

Fulltrúar markaðs-/sölu- og útgáfumála voru 11 einstaklingar frá eftirfarandi stöðum:

Landsbyggðin – Hópur 2

Fulltrúar landsbyggðarinnar voru 8 einstaklingar og komu frá eftirfarandi stöðum:

• Flugnefnd SAF
• Icelandair
• Iceland Express
• Ferðaskrifstofunefnd SAF
• Íslandsferðir
• Katla Travel
• Ferðaþjónusta bænda
• Útgáfu og markaðsmál (Heimur)
• Ferðamálastofa
• ASG (Ferðaþjónustufyrirtæki á Vesturlandi)

• Byggðastofnun
• Hólaskóli
• Háskólinn á Akureyri
• Ferðamálasetrið
• Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga
• Félag leiðsögumanna
• Landsamtök hátíða og menningarviðburða
• Markaðsskrifstofa Norðurlands
• Ferðamálasamtök Íslands (Boðuð en mættu ekki)
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Rekstraraðilar - Hópur 3

Fulltrúar rekstaraðila voru átta einstaklingar og komu frá eftirfarandi stöðum/

starfsgreinum:

Ríki og sveitarfélög - Hópur 4

Fulltrúar ríkis og sveitarfélaga voru tíu einstaklingar og komu frá eftirfarandi stofnunum:

• Veitinganefnd SAF
• Afþreyinganefnd SAF
• Icelandair Hotels
• Afþreying
• Samtök íslenskrar verslunar
• Flugstöð Leifs Eiríkssonar
• Samtök ferðaþjónustunnar
• Gistinefnd SAF
• Bílaleigunefnd SAF (Boðuð en mættu ekki)
• Hópferðanefnd SAF (Boðuð en mættu ekki)

• Hagstofan
• Umhverfisstofnun
• Snorrastofa
• Ferðamálafulltrúi á Suðurlandi
• Ferðamálasamtök Íslands
• Höfuðborgarstofa
• Háskóli Íslands
• Impra nýsköpunarmiðstöð
• Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar
• Útflutningsráð
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1.5 Framsetning niðurstaðna

Niðurstöðum er annars vegar skipt upp í samantekt og hins vegar í heildarniðurstöður.

Samantekt

Í samantektinni eru tveir kaflar, annars vegar „rauði þráðurinn“ og hins vegar „áskorun“.

Í rauða þræðinum er tekið saman það sem var mest áberandi í umræðunni. Í

áskorunarkaflanum eru tekin saman þau atriði sem þykja umhugsunarverð fyrir

Ferðamálastofu.

Heildarniðurstöður

Heildarniðurstöður skiptast upp í ákveðin meginþemu. Í hverju þeirra er tekin fyrir

umræða um tengd málefni í formi stuttra samantekta um það mikilvægasta sem kom

fram í umræðunni ásamt orðréttum ummælum þátttakenda til rökstuðnings. Ummæli

þátttakenda eru í viðauka, aftast í skýrslunni, undir viðeigandi kaflaheitum.

Í niðurstöðunum er lögð mikil áhersla á að ummæli þátttakenda fái að njóta sín. Þótt

ákveðin túlkun sé sett fram eru tilvitnanir í þátttakendur meginuppistaðan í skýrslunni.

Tilvitnanir í ummæli þátttakenda geta verið á fleiri en einum stað eftir því sem við á.

Ef einhverjar spurningar vakna um könnunina er velkomið að hafa samband við

undirritaða.

F.h. Capacent Gallup

Elín Valgerður Margrétardóttir,

elin.margretardottir@capacent.is

S. 540 1076
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2. Samantekt

2.1 Rauði þráðurinn (Kjarni málsins)

Hlutverk Ferðamálastofu virtist vera fastmótað í hugum þátttakenda þar sem þeir

líta til hennar sem einskonar yfirbyggingar ferðaþjónustu sem ætti að sjá um almennar rannsóknir

fyrir greinina. Þátttakendur voru sammála um að Ferðamálastofa gegndi því hlutverki eins langt og

takmarkað rekstrarfé hennar leyfði.

Þátttakendur höfðu á tilfinningunni að verið væri að vinna sambærilegar

rannsóknir á fleiri en einum stað frekar en fyrirtæki og stofnanir væru að samnýta

krafta sína með því að vinna saman að rannsóknum.

Almenn ánægja var með fyrirhugaðan gagnabanka Ferðamálastofu og höfðu þó

nokkrir talað um gagnsemi slíks gagnabanka áður en þeir voru spurðir um hann. Töldu

þátttakendur að þeir myndu „hiklaust“ nýta sér slíkan gagnabanka.

Flestir þátttakendur voru á því að aðgangur að þeim banka ætti að vera

gjaldfrjáls. Þátttakendur töldu að gagnabankinn ætti að vera aðgengilegur öllum

fyrirtækjum óháð stærð og fjárhagslegu bolmagni.

Þátttakendum var tíðrætt um framsetningu niðurstaðna. Talað var um að

rannsóknir myndu nýtast í auknum mæli ef niðurstöðurnar væru settar fram á einfaldari

og aðgengilegri hátt en nú er gert. Töluðu nokkrir þátttakendur um að það þyrfti að setja

niðurstöðurnar fram á „mannamáli“.

Þátttakendur voru sammála um að Ferðamálastofa ætti að gera sig og þær

rannsóknir sem Ferðamálastofa hefur í fórum sínum sýnilegri. Alls ekki allir

þátttakendur vissu af vef Ferðamálastofu og að á vefnum væri að finna niðurstöður

rannsókna.

Margir töluðu um mikilvægi þess að standa fyrir endurteknum rannsóknum.

Þátttakendur töluðu um að ekki væri mikið gagn af einni góðri rannsókn heldur væri það

endurtekning rannsókna sem skapaði gildi þeirra.
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2.2 Áskorun

Á sama tíma og þátttakendur upplifðu að ekki væri nægilegum peningum veitt til

ferðaþjónustunnar höfðu þeir á tilfinningunni að verið væri að vinna sambærilegar

rannsóknir á fleiri en einum stað. Til að fjármunir nýttust sem best væri mikilvægt að

koma í veg fyrir að sambærilegar rannsóknir væru unnar á fleiri en einum stað. Það kom

einnig fram hjá þátttakendum að gott væri ef rannsóknaraðilar tækju höndum saman í

rannsóknarvinnunni bæði til að auka sýnileika þeirra rannsókna sem er verið að vinna en

ekki síður til að auka líkurnar á því að það sem ferðaþjónustuaðilar telji að sé þörf á að

rannsaka verði rannsakað.

Þátttakendum þótti oft og tíðum aðgengi að rannsóknum ekki nægilega gott, því var

töluverð ánægja með fyrirhugaðan gagnabanka Ferðamálastofu. Þar sem þátttakendur

líta til Ferðamálastofu sem eins konar yfirbyggingar ferðaþjónustu á Íslandi þá þótti vefur

þeirra vera góð staðsetning fyrir gagnabankann. Þátttakendum var hins vegar tíðrætt um

framsetningar rannsókna og niðurstaðna þeirra, þar sem niðurstöðurnar þykja oft flóknar

og full fræðilegar fyrir hinn hefðbundna rekstraraðila. Sú hugmynd kom fram í hópunum

að það væri hægt að setja einfaldar niðurstöður á vefinn en það væri einnig hægt að

nálgast rannsóknina í heild sinni ef vilji væri fyrir hendi.

Margir töluðu um mikilvægi þess að standa fyrir endurteknum rannsóknum þar sem ekki

væri eins mikið gagn af einni rannsókn heldur væri það endurtekningin sem skapaði gildi

rannsóknarinnar. Var í þessu samhengi rætt um gagnsemi þeirra endurteknu rannsókna

sem Ferðamálastofa stendur þegar fyrir og vildu þátttakendur sjá meira af slíku.
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3. Niðurstöður

3.1 Þekking, aðgangur og nýting þeirra rannsókna sem þegar hafa

verið gerðar.

Þátttakendur voru til að byrja með beðnir um að ræða þekkingu sína á rannsóknum

tengdum ferðaþjónustu og aðgengi þeirra að þeim rannsóknum sem þegar höfðu verið

gerðar. Allur gangur var á því hvort fólk þekkti til eða var að nýta sér niðurstöður þeirra

rannsókna sem þegar liggja fyrir. Sem dæmi má nefna að þátttakandi í veitingarekstri

hafði ekki nýtt sér rannsóknir að neinu leyti, þar sem hann taldi að engar rannsóknir

hefðu verið gerðar sem hentuðu hans rekstri en aftur á móti höfðu þátttakendur á vegum

annarra nefnda Samtaka ferðaþjónustunnar (SAF) flestir gert það að einhverju leyti.

Þátttakendur höfðu mismikla þekkingu á þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið í

ferðaþjónustu. Margir höfðu töluverða þekkingu á því sem hefur verið rannsakað og

höfðu jafnvel unnið að þeim rannsóknum sjálfir. Aðrir töluðu um að rannsóknir væru oft

takmarkaðar þar sem þær væru oft og tíðum almennar og unnið væri með „stór

meðaltöl“. Þeir aðillar sem höfðu nýtt sér rannsóknir tengdum ferðaþjónustu þekktu

flestir vef Ferðamálastofu og höfðu nýtt sér hann til að afla sér upplýsinga.

Þegar þátttakendur voru spurðir af hverju þeir nýttu ekki þær rannsóknir sem fyrir liggja

bar fólk fyrir sig tímaskorti, slæmu aðgengi og flókinni framsetningu niðurstaða. Þá kom

fram að þátttakendur töldu vanta sértækari rannsóknir og nefndu sumir það sem ástæðu

fyrir því að þeir höfðu ekki kynnt sér rannsóknir í ferðaþjónustu sérstaklega.

Þátttakendum var tíðrætt um mikilvægi læsis og framsetningar á niðurstöðum rannsókna

og töluðu nokkrir um að það þyrfti að matreiða niðurstöðurnar og setja þær fram á

„mannamáli“. Auk þessa viðurkenndu margir þátttakendur að þeir vissu oft ekki af þeim

vegna þess að þeir væru sjálfir ekki nógu duglegir að kynna sér málið og töluðu um að

gott væri ef Ferðamálastofa myndi kynna niðurstöður rannsókna og benda á hverjum- og

hvar þær gætu nýst.

Þátttakendur voru flestir sammála um að meiri samvinna mætti vera á milli

Ferðamálastofu og háskóla landsins í tengslum við rannsóknir í ferðaþjónustu. Einhverjir

þátttakendur töldu að samtök/stofnanir og fyrirtæki væru jafnvel að vinna rannsóknir án

vitundar þeirra sem gætu nýtt sér niðurstöðurnar. Töldu þeir að þetta gæti leitt til þess

að fleiri en einn aðili væri að framkvæma sambærilegar rannsóknir. Í flestum hópum kom
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fram að gott væri að tengja rannsóknir meira við nemendarannsóknir og auka þar með

tengingu við háskólana.

Almenn ánægja var á meðal þátttakenda með fyrirhugaðan gagnabanka á vegum

Ferðamálastofu og töldu þeir að hann myndi gagnast sem tæki til að halda utan um

rannsóknir og til að miðla þeim áfram til hlutaðeigandi aðila.

Sjá tilvitnanir í viðauka: Þekking, aðgangur og nýting þeirra rannsókna sem þegar hafa

verið gerðar.

3.2 Hlutverk Ferðamálastofu á sviði rannsókna.

Hlutverk Ferðamálastofu virtist vera fastmótað í hugum þátttakenda þar sem þeir líta til

hennar sem einskonar yfirbyggingar ferðaþjónustu sem ætti að sjá um grunnrannsóknir

fyrir greinina. Þátttakendur voru sammála um að Ferðamálastofa gegndi því hlutverki

eins langt og takmarkað rekstrarfé hennar leyfði. Hlutverk Ferðamálastofu er einnig

samkvæmt þátttakendum að vera miðlandi um þær rannsóknir sem hafa verið gerðar,

hvort sem þær eru á vegum Ferðamálastofu eða ekki og hvernig þær gætu nýst aðilum í

ferðaþjónustu, stórum sem smáum.

Efni sem kemur frá Ferðamálastofu eða er vísað til í gegnum Ferðamálastofu á að mati

þátttakenda að vera fagmannlega unnið og eiga ferðaþjónustuaðilar að geta treyst því að

unnið sé á hlutlausan hátt úr rannsóknunum. Að því gefnu ber að athuga að ekki er

sjálfgefið að allar rannsóknir sem gerðar eru í tengslum við ferðaþjónustu séu

samþykktar inn á vef Ferðamálastofu.

Þátttakendur töluðu um að Ferðamálastofa mætti auka samvinnu sína við háskólana og

koma þannig á betri samvinnu í rannsóknum. Þannig fengist betri yfirsýn yfir það sem

búið er að rannsaka og það sem þarf að rannsaka.

Sjá tilvitnanir í viðauka: Hlutverk Ferðamálastofu á sviði rannsókna.
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3.3 Gagnabanki

Almenn ánægja var með fyrirhugaðan gagnabanka Ferðamálastofu og höfðu þó nokkrir

talað um gagnsemi slíks banka áður en þeir voru spurðir um hann. Töldu þátttakendur að

þeir myndu „hiklaust“ nýta sér slíkan gagnabanka.

Sú hugmynd kom fram að gott væri að geta gerst áskrifandi að gagnabankanum, þar

sem áskrifendur fái þá tölvupóst þegar nýtt efni kemur inn í bankann. Töldu þeir að þetta

myndi auka líkurnar á því að gagnabankinn nýttist þeim í starfi. Flestir þátttakendur voru

á því að aðgangur að þeim banka ætti að vera gjaldfrjáls. Þessi gagnabanki ætti að vera

aðgengilegur öllum fyrirtækjum óháð stærð og fjárhagslegu bolmagni.

Talað var um að rannsóknir myndu nýtast í auknum mæli ef niðurstöðurnar væru settar

fram á einfaldari og aðgengilegri hátt en nú er gert. Töluðu nokkrir þátttakendur um að

það þyrfti að setja niðurstöðurnar fram á „mannamáli“.

Þátttakendur töldu almennt að ekki ætti að greiða fyrir aðgang að gagnabankanum þar

sem þeir töldu skilgreint hlutverk Ferðamálastofu vera að standa fyrir og halda saman

grunnrannsóknum fyrir ferðaþjónustuna. Þátttakendur voru á þeirri skoðun að til að gæta

jafnræðis í aðgengi að rannsóknum væri mikilvægt að aðgangur væri gjaldfrjáls, þar sem

stærð og fjárhagsleg umsvif fyrirtækja væru misjöfn. Rekstaraðilar gætu svo nýtt sér

þessar rannsóknir til samanburðar við umfangsminni rannsóknir sem þeir gerðu sjálfir

eða fengið ítarlegri niðurstöður úr rannsóknunum sem þeir greiddu fyrir.

Einhverjum þátttakendum þótti eðlilegt að fyrirtæki kæmu að einhverju leyti að

fjármögnun hagnýtra rannsókna hvort sem það væri undir formerkjum SAF eða ekki. Ef

sérrannsóknir væru gerðar fyrir tiltekinn markað eða rekstur töldu þátttakendur að þeir

væru líklegri til að koma að fjármögnun að einhverju leyti. Talað var um almennt

fjársvelti og fannst einhverjum að þessari atvinnugrein væri ekki gert nægilega hátt undir

höfði í tengslum við fjárstyrki.

Sjá tilvitnanir í viðauka: Gagnabanki
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3.4 Rannsóknarefni – Hvað þarf að rannsaka?

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að greina þörf á rannsóknum í ferðaþjónustu. Líflegar

umræður mynduðust í öllum hópunum og lágu fæstir á skoðunum sínum. Greinilegt var

að þátttakendur höfðu gaman af umræðunni og fannst gott að hafa eitthvað til málanna

að leggja um þetta efni. Þrátt fyrir að flestir tengdu rannsóknarefni að einhverju leyti við

sitt afmarkaða starfssvið þá var nokkur samhljómur í öllum hópunum þar sem

þátttakendur vildu frekar leggja áherslu á almennar endurteknar rannsóknir sem dygðu

fyrir greinina í heild sinni frekar en einstaka stórar rannsóknir.

Til að greina þörf á rannsóknum voru þátttakendur settir í verkefnavinnu þar sem þeir

voru beðnir um að gera lista með rannsóknarefnum og forgangsraða þeim. Nokkuð

greiðlega gekk hjá hópunum að koma fram með tillögur að rannsóknarefnum. Samstarf

hópanna um að komast að sameiginlegri niðurstöðu gekk einnig nokkuð vel fyrir sig.

Tillögur hópana voru um margt áþekkar þótt þeir legðu misjafnar áherslur á atriðin og

„sérhæfðu“ sig eitthvað í niðurstöðum sínum

Hópur starfsmanna ríkis og sveitarfélaga skar sig þó mest úr þar sem umræður þess

hóps sveigðust ítrekað yfir í umræður um beinan ferðaþjónusturekstur. Þegar kom að

verkefnavinnunni sjálfri leit hópurinn meira til ferðaþjónustunnar úr fjarlægð en aðrir

hópar. Fjarlægðin gerir það að öllum líkindum að verkum að þau sáu rannsóknarþörfina í

stærra samhengi en aðrir umræðuhópar og voru vangaveltur um rekstrarafkomu

ferðaþjónustunnar í heild sinni því meira áberandi en umræður um afmarkaðar greinar

hennar.

Hinir hóparnir gerðu töluvert úr rannsóknum sem myndu nýtast sem flestum sem starfa

innan ferðaþjónustunnar. Þar má nefna rannsóknir eins og staðlaðar viðhorfskannanir og

ímynd landsins. Þátttakendur gerðu töluvert úr breytilegu umhverfi og mikilvægi þess að

rannsaka nýja markhópa til geta verið undir breytingarnar búin. Það kom nokkuð á óvart

hversu lítið var talað um þolmarkarannsóknir. Þátttakendur í hópi 1 minntust til að

mynda ekkert á þær af fyrra bragði en rannsóknir af þessu tagi fengu mesta umfjöllun í

hópi 4. Allir hóparnir töluðu um ímynd landsins og mikilvægi hennar í markaðssetningu

Íslands sem áningarstaðar og væri þar af leiðandi mikilvægt að rannsaka hver ímynd

landsins væri út á við. Mikil áhersla var á erlenda markaði í hópi 1, þar sem talað var um

nauðsyn þess að skoða ferðahegðun erlendis sem og innanlands hjá íslenskum og

erlendum ferðamönnum. Hegðun ferðamannsins, væntingar hans og þarfir komu einnig

ítrekað fram í hópunum. Í því samhengi var til dæmis talað um að mikilvægt væri að fá
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nánari skilgreiningu á flokknum „aðrir“. Til útskýringar á því var talað um að flokkurinn

„aðrir“ væri stöðugt að bæta við sig þjóðernum og tegundum ferðamanna og illmögulegt

væri að greina þarfir þeirra út frá þessari einföldu flokkun.

Einnig kom fram að eftirsóknarvert gæti verið að geta keypt sérgreiningar úr stærri

könnunum, þar sem tekinn væri fyrir skilgreindur markhópur.

Verkefnavinna hópanna

Verkefnavinnan skiptist niður í þrjú stig. Á fyrsta stigi voru þátttakendur beðnir um að

skrifa niður hver um sig hvað þeim þætti mikilvægt að rannsaka í tengslum við

ferðaþjónustu. Þeir fengu nokkrar mínútur og máttu skrifa eins mörg atriði og þeim datt í

hug. Að því loknu voru þeir beðnir um að merkja við þrjú mikilvægustu rannsóknarefnin

að eigin mati. Búinn var til heildarlisti út frá niðurstöðum þátttakenda. Á öðru stigi var

þátttakendum skipt í tvo hópa og þeir beðnir um að velja sameiginlega af heildarlistanum

þrjú mikilvægustu rannsóknarefnin að mati hópsins. Á lokastiginu var hópurinn í heild

sinni beðinn um að komast að sameiginlegri niðurstöðu út frá þeim sex rannsóknarefnum

sem stóðu eftir og draga út þrjú mikilvægustu atriðin.

Sameiginleg niðurstaða úr hópunum fjórum:

Hópur 1: Markaðs-/sölu- og útgáfumál
1. Staðlaðar viðhorfskannanir.
2. Rannsóknir á framboðshliðinni.
3. Hvaða hópar eru að koma til landsins?

Hópur 2: Landsbyggðin
1. Hagrænt margfeldi.
2. Ímyndarsköpun.
3. Skipulag og stefnumótun.

Hópur 3: Rekstraraðilar
1. Umfang og virði ferðaþjónustu.
2. Reglubundnar sumar- og vetrar -

kannanir (sérstakar kannanir meðal
viðskiptaferðamanna).

3. Ímynd Íslands og ánægjuvog.

Hópur 4: Ríki og sveitarfélög
1. Þolmarkarannsóknir og landnýting.
2. Arðsemi og afkoma fyrirtækja og

samfélags (margfeldisáhrif)
3. Svæðisbundnar

viðskiptarannsóknir

http://www.go2pdf.com


Ferðamálastofa 14
Rannsóknaþörf í ferðaþjónustu
Október 2006

3.4.1 Markaðs-/sölu- og útgáfumál – Hópur 1

Verkefnavinna 1. stig: Heildarlisti.

• Kannanir erlendis meðal almennings um þekkingu á Íslandi.
• Könnun á ferðavenjum meðal Íslendinga.
• Ímynd Íslands erlendis.
• Hvaða upplýsingaefni hefur þú nýtt erlendis?
• Þarftu meiri upplýsingar um…eitthvað tiltekið efni?
• Myndir þú vilja fá viðbótarupplýsingar að lokinni dvöl?
• Nákvæmar kannanir á erlendum mörkuðum.
• Viðmiðunarkannanir innanlands.
• Í hvernig umhverfi starfar greinin?
• Rannsóknir sem lúta að jaðartíma í ferðaþjónustu.
• Kannanir hjá „stop-over“ farþegum í Keflavík.
• Viðburðaferðamennska (event travel). Samanburðarkannanir.
• Kannanir á vaxandi mörkuðum.
• Könnun meðal starfsmanna í ferðaþjónustu (hvað má bæta/fara betur?).
• Staðlaðar viðhorfskannanir íslenskra og erlendra ferðamanna.
• Viðhorf til Íslands á erlendum mörkuðum.
• Hver er staða greinarinnar í viðskiptaumhverfinu?
• Þjónustuþættir á þjóðveginum (veitingahúsaþjónusta, upplýsingamiðstöðvar o.fl.).
• Kynna mikilvægi á rannsóknum innan greinarinnar (að rannsóknir gagnist öllum).
• Skoða samkeyrslu og rannsóknir (erlendar og íslenskar) og byggja á því fyrir

framtíðina.
• Þjónustu- og gæðarannsóknir á hlutlægu og huglægu mati viðskiptavina.
• Samanburðartölur greinarinnar í heild sinni.
• Markhóparannsóknir á erlendum mörkuðum.
• Ferðahegðun á erlendum mörkuðum með tilliti til markhópa.
• Þjónustu- og gæðarannsóknir.
• Samræmd gæðakönnun.
• Rannsaka innanlandsmarkað (Íslendinga).
• Upplýsingar um ferðamanninn sjálfan (land, kyn, aldur, ferðahegðun o.s.frv.).
• Tilgangur ferðar (lengd, tegund, tengiflug o.s.frv.).
• Aðgengi að Íslandi.
• Einkunnagjöf á gæði upplýsingaefnis.
• Ákvarðanaferli ferðamanna á Íslandi.
• Hvernig má lengja ferðamannatímabilið?
• Megatrends með tilliti til markhópa.
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Þátttakendum var skipt í tvo hópa þar sem þeir fengu það verkefni að taka út þrjár

mikilvægustu rannsóknirnar af heildarlistanum að þeirra mati.

Verkefnavinna: 2. stig

Verkefnavinna: 3. stig

Að þessari vinnu lokinni var hópurinn í heild sinni beðinn um að vinna með þau sex atriði

sem stóðu eftir og taka út þrjú mikilvægustu rannsóknarefnin.

Hópur B
1. Staðlaðar viðhorfskannanir eftir markhópum, árstíma, innanlands og

utan.
2. Samanburðartölur greinarinnar í heild sinni.
3. Könnun meðal starfsmanna greinarinnar.

Sameiginleg niðurstaða hópsins:
1. Staðlaðar viðhorfskannanir.
2. Rannsóknir á framboðshliðinni (Hvað er í boði/hvað ætti að vera í boði?).
3. Hvaða hópar eru að koma til landsins?

Hópur A
1. Gera viðamiklar markaðsrannsóknir á ferðahegðun á helstu mörkuðum

þar með talið Íslandi.
2. Samanburðarhæfar þjónustukannanir meðal annars með tilliti til

internetsins.
3. Rekstrarskilyrði og upplýsingar gerðar aðgengilegar.
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3.4.2 Landsbyggðin – Hópur 2

Verkefnavinna 1. stig: Heildarlisti.

Þátttakendum var svo skipt í tvo hópa þar sem þeir fengu það verkefni að taka út þrjár

mikilvægustu rannsóknirnar af heildarlistanum að þeirra mati. Þegar þáttakendur í

landsbyggðarhópnum skoðuðu niðurstöður sínar sáu þeir að þær voru sambærilegar og

því var ákveðið að fara ekki með verkefnið á þriðja stig.

Verkefnavinna: 2. og 3. stig

• Gæði í ferðaþjónustu – leyfi o.þ.h.
• Staða á samgöngum (til að vinna bótum þar á).
• Þjónustumæling meðal ferðamanna.
• Hagrænt margfeldi – verðmætasköpun.
• Ímyndarsköpun – landsvæði/landið í heild.
• Væntingar ferðamanna áður en þeir koma – Hvernig mótast þær?
• Sambúð stóriðju og ferðaþjónustu – ímynd.
• Þolmarkarannsóknir.
• Hvað skilast til framkvæmdar/kostunar aðila „stórviðburða“.
• Fjölmiðlar- fréttir- viðburðir – Rannsaka hvernig þeir hugsa til að komast að og fá

umfjöllun.
• Ferðahættir Íslendinga. Kortleggja breytingar sem hafa orðið síðastliðin þrjú ár

(samanber rafmagn á tjaldstæðum).
• Hvati ferðamanna erlendis til að koma til Íslands.
• Brjóta niður tegundir ferðamanna – markhópar.
• Svæðisbundinn ávinningur verkefna – skýra hann og gera sýnilegan.
• Samspil atvinnugreina.
• Innri strúktúr samfélagsins – stoðkerfi og rannsóknir um það.
• Skipulag og stefnumótun út frá ákveðnum svæðum.
• Hagnýtar rannsóknir til að nýta í vöruþróun.
• Dýpri skilgreiningar á hugtökum í ferðaþjónustu – grunnrannsóknir.

Hópur A
1. Hagrænt margfeldi – verðmætasköpun ferðaþjónustu.
2. Ímyndarsköpun – landssvæði/landið í heild.
3. Skipulag og stefnumótun út frá ákveðnum svæðum.
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3.4.3 Rekstraraðilar – Hópur 3

Verkefnavinna 1. stig: Heildarlisti.

• Áhrif lýðfræðilegra breytinga á ferðaþjónustu (viðskiptavinir/starfsfólk).
• Skoða þjónustugæði í helstu greinum þjónustu í samanburði við önnur lönd.
• Álagsþol ferðafólks á viðkvæm svæði og áhrif þess á ferðaþjónustuna.
• Stóðust væntingar um frí? Á hverju byggðust þær væntingar?
• Kauphegðun ferðamanna (hvar/hvaða/hvernig) m.t.t. aldurs/þjóðernis o.fl.
• Markhópar og markaðssvæði – hver gerir hvað og af hverju

(árangursmælingar)?
• Áhrif stóriðjustefnu Íslands á ferðaþjónustu.
• Áhrif hvalveiðistefnu á ferðaþjónustu.
• Hvernig sjá útlendingar Ísland eftir 20 ár?
• Umfang viðskiptaferðamanna á Íslandi.
• Greining á íslenskri ferðaþjónustu (þjónusta/veitingastaðir).
• Menntun á starfsfólki í ferðaþjónustu (Eru launamál vandamál?).
• Aðgengi og álagsþol – hver er stefnan?
• Brjóta flokkinn „aðrir“ betur niður.
• Greina íslenska ferðamenn betur.
• Greina ungt fólk sérstaklega.
• Ánægjuvog (vikuleg) – matur/verðlag/gæði o.s.frv.

Hópur B
1. Hagrænt margfeldi – verðmætasköpun ferðaþjónustu.

a. Svæðisbundinn ávinningur verkefna – skýra hann og gera sýnilegan.
b. Samspil atvinnugreina.

2. Ímyndarsköpun – landssvæði/landið í heild.
a. Væntingar ferðamanna áður en þeir koma, hvernig þær mótast.
b. Ferðahættir Íslendinga síðastliðin þrjú ár.
c. Brjóta niður tegundir ferðamanna – markhópar.
d. Skipulag og stefnumótun út frá ákveðnum svæðum.
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Þátttakendum var svo skipt í tvo hópa þar sem þeir fengu það verkefni að taka út þrjár

mikilvægustu rannsóknirnar af heildarlistanum að þeirra mati.

Verkefnavinna: 2. stig

Verkefnavinna: 3. stig

Að þessari vinnu lokinni var hópurinn í heild sinni beðinn um að vinna með þau sex atriði

sem stóðu eftir og taka út þrjú mikilvægustu rannsóknarefnin. Hópurinn átti í örlitlum

erfiðleikum að takmarka sig og endaði með því að skila niðurstöðu með fjórum atriðum.

• Af hverju Ísland?
• Hvað skiptir mestu máli (væntingar)?
• Vetrar/sumarkönnun meðal innlendra og erlendra ferðamanna (svipað og

hefur verið gert) Einföld framsetning fyrir þá sem nýta sér niðurstöðurnar.
• Hliðarreikningar – hvers virði er ferðaþjónustan í samanburði við aðrar

atvinnugreinar?
• Af hverju ekki Ísland?

Hópur A
1. Hliðarreikningar (tourism satellite account).
2. Reglubundnar sumar/vetrarkannanir (einföld framsetning).
3. Umfang viðskiptaferðamanna (í tengslum við útrás íslenskra fyrirtækja).

Hópur B
1. Sumar/vetrarkönnun – væntingar/þekking og hegðunarmynstur.
2. Umfang ferðaþjónustu (tourism satellite account).
3. Ímynd Íslands og ánægjuvog.

Sameiginleg niðurstaða hópsins:
1. Umfang og virði ferðaþjónustu.
2. Reglubundnar sumar- og vetrarkannanir.
3. Sérstakar kannanir meðal viðskiptaferðamanna.
4. Ímynd Íslands og ánægjuvog.
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3.4.4 Ríki og sveitarfélög – Hópur 4

Verkefnavinna 1. stig: Heildarlisti.

• Arðsemi og ákvarðanir fjárfestinga.
• Tengsl ferðaþjónustu og annarra atvinnugreina.
• Tekjumyndun „litla sæta ferðamannsins“.
• Innviðir sem ekki reyna á þolmörk auðlinda.
• Skiptir máli að til sé ein miðstöð ferðaþjónustu á Íslandi?
• Þolmarkarannsóknir gestir/heimamenn/náttúra.
• Afkoma fyrirtækja/samfélagsins (hvað borgar sig að gera?).
• Efnanotkun – almenn ending á efnum (náttúrunotkun).
• Þarfir mismunandi þjóðerna.
• Margfeldisáhrif ferðaþjónustunnar.
• Margfeldisáhrif menningartengdrar ferðaþjónustu.
• Margfeldisáhrif þjóðgarða og verndarsvæða.
• Úttekt á raunverulegum fjölda ársverka í ferðaþjónustu.
• Landnýtingaráætlun.
• Hagsmunaárekstrargreining.
• Ímyndarrannsókn (landið/svæðisbundið).
• Hvaða svæði höfða til ákveðinna markhópa?
• Svæðisbundnar viðskiptarannsóknir.
• Gagnsemi af ríkisafskiptum.
• Rannsóknir sem lúta að bættri afkomu.
• Hegðun ferðamanna (miða að því að skilja þarfir og óskir þeirra/hvað, hvar og

hvað lengi, hvað gert).
• Rannsóknir sem miða að því að lengja ferðamannatímabilið.
• Rannsóknir erlendis sem miða að nýjum markhópum.
• Hvernig getur stuðningsumhverfið komið til móts við aðila í

ferðaþjónustunni?
• Kortleggja svæðisbundin og árstíðarbundin viðskiptatækifæri (hvað er það

sem laðar að?).
• Gæðamál fyrirtækja.
• Hvað vill ferðamaðurinn?
• Hver var kveikjan að heimsókninni?
• Væntingar erlendra ferðamanna.
• Þróun ferðamennsku og forgangsröðun.
• Hagnýtar rannsóknir í kjölfar grunnrannsókna.
• Samanburðarrannsókn við samkeppnislönd (fjárhagsleg þátttaka ríkis í

ferðaþjónustu).
• Lífsmöguleikar lítilla og miðlungs stórra fyrirtækja í ferðaþjónustu.
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Verkefnavinna: 2. og 3. stig

Þátttakendum var skipt í tvo hópa þar sem þeir fengu það verkefni að taka út þrjár

mikilvægustu rannsóknirnar. Hóparnir komust að sameiginlegri niðurstöðu. Átti þessi

hópur í mestu vandræðum með að takmarka sig og forgangsraða og komu að lokum

fjögur atriði út frá þessari vinnu.

Sjá tilvitnanir í viðauka: Rannsóknarefni - Hvað þarf að rannsaka?

Sameiginleg niðurstaða hópsins
1. Þolmarkarannsóknir og landnýting.
2. Arðsemi og afkoma fyrirtækja og samfélags (margfeldisáhrif).
3. Ferðamaðurinn sjálfur (hegðun, vilji, óskir og þarfir).
4. Svæðisbundnar viðskiptarannsóknir.
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Viðauki – tilvitnanir

Þekking, aðgangur og nýting þeirra rannsókna sem þegar hafa verið gerðar

§ Þær [rannsóknirnar] eru kannski ekki alveg nógu vel kynntar eða hafa ekki verið

en þetta hefur lagast töluvert. Eins og Hagstofan er alltaf að passa… kemur alltaf

inn á borð til þín. Vantar svolítið þetta [hjá Ferðamálastofu] - Hópur 1

§ Ég hef fylgst með þessum rannsóknum sem Ferðamálastofa hefur gert eins og

brottfararrannsóknir í Leifsstöð. Það er mjög aðgengilegt á vefnum hjá þeim.

- Hópur 1

§ Ég held að þær rannsóknir sem hafa verið gerðar séu allar aðgengilegar. Þetta

liggur allt á vefnum. Menn þurfa bara að sækjast í þær ef menn vilja nota þær.

- Hópur 1

§ Ég spyr nú bara hverjar eru þessar rannsóknir? - Hópur 1

§ Maður er kannski ekki nógu duglegur sjálfur að vinna úr þessum tölulegu

upplýsingum því þær eru fyrir hendi og það þarf einhvern veginn að ýta fólki út í

það. - Hópur 1

§ Þessar upplýsingar sem er verið að veita eru mjög grófar og mjög gróf meðaltöl.

Fyrir okkur sem höfum áhuga á að markaðsetja einhverja vöru eru svoleiðis

upplýsingar mjög takmarkaðar. Hugsanlega gæti Ferðamálastofa eða SAF og

Ferðamálastofa orðið áskrifandi að upplýsingum frá okkar aðal markaðssvæði þar

sem mikilvægar upplýsingar koma fram. Þar koma fram upplýsingar um allan

ferðamarkaðinn, ekki bara þann markað sem við erum búnir að selja vöruna á.

Það myndi nýtast okkur best. - Hópur 1

§ Ég tel mig nú hafa nokkuð góða yfirsýn yfir það sem hefur verið gert en kannski

ekki alltaf nógu góðan aðgang. Ég veit um rannsóknir en þær eru ekki

aðgengilegar, niðurstöðurnar. - Hópur 2

§ Ég tel mig nú vita svona nokkuð hvað hefur verið gert og alltaf svona spurning um

aðgengi og hversu þægilegt er að nálgast hluti, núna þarf maður að hafa töluvert

fyrir því. - Hópur 2
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§ Það er fullt af rannsóknum sem búið er að gera og örugglega í kross og bak og

fyrir og ýmislegt og kannski flestir geta sótt sér þessar upplýsingar ef að þeir

hreinlega hafa áhuga á því og tíma til. - Hópur 2

§ Þrátt fyrir að maður sé sífellt að reyna að leita sér að efni, rannsóknum eða

könnunum og öðru slíku þá finnst manni alltaf vanta meira vegna þess að þetta er

líka spurning um hvað er verið að rannsaka. Er það nákvæmlega það sem að

maður þarf að nota? - Hópur 2

§ Ég þykist vita að það væri hægt að virkja töluverða þekkingu úr niðurstöðum til

dæmis úr nemendaverkefnum og fleiru ef að menn gerðu það skipulega og sú

þekking er mjög hagnýt oft og tíðum. - Hópur 2

§ Stundum mættu niðurstöður vera meira svona „idiotproof“ eða skýrari og kannski

þyrfti þá að kynna betur fyrir þessum aðilum sem kannski þekkja ekki og vita ekki

beint að hverju þeir eiga að leita. - Hópur 2

§ Það er mín reynsla í gegnum kennsluna að við höfum mjög marga

ferðaþjónustuaðila sem hafa rekið ferðaþjónustufyrirtæki í mörg ár og að fara í

gegnum heimasíðu Ferðamálastofu og benda þeim á að þar eru allar niðurstöður

kannanna aðgengilegar og [sýna þeim] hvernig maður getur farið og skoðað þetta

og nýtt þetta hefur oft verið opinberun fyrir fólk sem þó hefur verið í greininni í

mörg, mörg ár. - Hópur 2

§ Mín notkun er frekar lítil en maður hefur bara engan tíma til þess að skoða þetta.

Það er kannski veturinn sem að maður aðeins fer á netið og fær upplýsingar í

gegnum það. - Hópur 2

§ Lokaverkefni eru vaxandi þáttur í þessu og sérstaklega núna þegar eru að koma

mastersverkefni og doktorsverkefni á þessu sviði. En það er þeim annmörkum

bundið að ef að maður er ekki leiðbeinandi eða þekkir ekki viðkomandi þá þarf

maður að fara á Þjóðarbókhlöðuna og sitja þar og lesa. Það er ekki eins

aðgengilegt. - Hópur 2

§ Ég óska ekki mínum verstu óvinum að lenda í skýrslu frá Hagfræðistofnun eða

einhverju sambærilegu þannig að það er um að gera að matreiða þetta.

- Hópur 2
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§ Ég held að þetta geti stafað af því að það er til hellingur af rannsóknum út um allt

en margir eru kannski hver í sínu horni að vinna. Það vantar einhverjar skýrar

samskiptaleiðir milli atvinnuvegarins sem slíks og þeirra sem að standa í þessum

rannsóknum. - Hópur 2

§ Mér finnst svo algengt hjá þeim sem vinna í greininni að þeir eru á fullu alla daga

og eru bara voða lítið að pæla í einhverjum rannsóknum. það er bara annarra að

standa í því. Mér finnst svolítið ríkjandi að litið sé á rannsóknir sem eitthvað

hobbý aðila sem eru til hliðar við greinina sjálfa ekki endilega í henni. Viðhorfið er

of mikið þannig en það er aðeins að breytast. - Hópur 2

§ Það er talað um mismunandi rannsóknir og eðli þeirra og hagnýtingu eða fræðileg

gildi. Það sem mig langar að leggja áherslu á eru gæði rannsókna og gæðamálin

sem slík. Rannsókn er ekkert bara rannsókn og það að rannsaka er ekkert bara að

rannsaka. Það er fjöldi aðila sem heldur úti rannsóknum á ferðamálum í dag sem

eru bara hreint út sagt á vafasömu „caliberi“. Ef þetta á að fara í gegnum

einhverja miðlun þá er hugsanlega hægt að hafa ákveðið gæðamatsferli í þeirri

miðlun um leið, þannig að atvinnuaðilar séu að fá gæðarannsóknir. - Hópur 2

§ Mér finnst mjög sniðugt að tengja þetta Háskólunum. Ferðaþjónustan er vítt svið

og það er í rauninni hægt að nýta sér mikið af námsfólki. Þetta er fólk sem er að

kafa ofan í hlutina og gefur sér oft meiri tíma og það er auðveldara fyrir budduna

hjá litlu ferðaþjónustufyrirtækjunum um leið. Að tengjast rannsóknarsetrum

háskólastofnanna sem hafa það að leiðarljósi að vera hlutlaus það finnst mér mjög

gott. - Hópur 3

§ Það mættu koma ákveðnar leiðbeiningar frá Ferðamálastofu í hvaða tilgangi þú

getur nýtt tilteknar upplýsingar. Þekking innan ferðaþjónustufyrirtækja er kannski

ekki til staðar til að vinna úr þessum rannsóknum. - Hópur 3.

§ Það er gríðarlega mikið atriði að sú vitneskja, þær upplýsingar og niðurstöður

kannana sem eru til séu dregnar saman á einum stað á svona rannsóknastofnun

og þar sé þetta matreitt. Sumar eru inni á Seðlabanka, sumar inni á Hagstofu og

sumar eru að koma frá Ferðamálastofu. Það er ekki nóg að safna saman

upplýsingum og vera kannski með flóknar niðurstöður á netinu það þarf að

matreiða þetta, það er eiginlega númer eitt, tvö og þrjú. - Hópur 3
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§ Minni fyrirtæki hafa ekki mannskap til að liggja yfir tölulegum upplýsingum og

löngum doðröntum og það er eins með að fara að greiða fyrir svona upplýsingar.

Minni fyrirtæki myndu ekki gera það en kannski stærri. - Hópur 3

§ Ferðamálasetrið sem er í eigu Háskólans á Akureyri og Háskóla Íslands hefur verið

gera alls konar rannsóknir. Þar hafa verið að haldnar mjög lærðar ráðstefnur sem

fyrirtæki sækja ekki mikið. Fræðimenn sækja þær meira. Við sendum þetta þó út í

fréttabréfi, bæði fjölda ferðamanna og gistinóttatalningu Hagstofunnar, en það

sem okkur vantar helst er þessi matreiðsla á mannamáli: hvað þýðir þetta? Svo

hægt sé að senda það sem víðast, vegna þess að það er náttúrlega mjög mikið af

litlum fyrirtækjum sem gefa sér ekki tíma til að liggja yfir einhverjum

rannsóknum. - Hópur 3

§ Ég tel að aðgengi að mörgum rannsóknum sé ekki nægilega gott vegna þess að

margar þessara rannsókna sem eru mjög verðmætar fyrir ferðaþjónustuna og

hafa verið fjármagnaðar af einstaka fyrirtæki eða vegna einhverra verkefna og eru

ekki opnar. Ég veit til dæmis að það hafa verið gerðar fullt af spennandi

rannsóknum sem eru unnar fyrir ákveðin sveitarfélög og eru kannski með

upplýsingar sem að ég vildi gjarnan kaupa en hef ekki haft pening til. Ég veit líka

að það eru ýmsar rannsóknir sem hafa verið gerðar upp í Háskóla sem ekki hefur

verið unnið úr. - Hópur 4

§ Aðgengi er oft takmarkað [að rannsóknum] því það eru margir sem setja skýrslur

á einhverja heimasíðu en maður veit ekkert af því. - Hópur 4

§ Mér hefur fundist vanta meiri tengsl milli stjórnunar í ferðamálum almennt á

landinu og háskólaumhverfisins og annarra rannsóknastofnanna. Mér finnst þær

rannsóknir sem gerðar hafa verið undanfarin ár vera í rauninni góðar margar

miðað við það fjármagn sem stjórnvöld hafa veitt í slíkt eða allavega hvað varðar

grunnrannsóknir. Núna þyrftu að koma hagnýtar rannsóknir svona sem framhald

en ekki henda skýrslum ofan í skúffu. - Hópur 4
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Hlutverk Ferðamálastofu á sviði rannsókna

§ Maður sér kannski hlutverk Ferðamálastofu fyrir sér í „benchmarking“ eða svona

gæðakönnunum. - Hópur 1

§ Ég myndi vilja gera átak í að kynna fyrir greininni hversu mikilvægt er að fara í

rannsóknir, að reyna að efla skilning innan greinarinnar á því hvað þýðir að skila

rannsóknum til dæmis á einhvern ákveðinn stað sem að gerðar eru. - Hópur 1

§ Mér finnst ein könnun einskis virði. Það sem er verðmætt fyrir okkur er að þeim sé

haldið áfram, að við sjáum samanburð, hvaða árangri við erum að ná og sjáum

hlutina þróast. - Hópur 1

§ Mér finnst áhugavert að fá að vera meiri þátttakandi í þessari rannsóknavinnu

sem aðili í þessum bransa. Það er skrítið stundum að það er verið að „presentera“

í fjölmiðlum einhverja „statistic“ og annað slíkt kannski áður en maður sér það

sjálfur en samt á maður að heita að vera stjórnandi í þessari grein. - Hópur 1

§ Til dæmis nýir markaðir í Kína við vitum ekkert um ferðahegðun þeirra núna og

eigum erfitt með að ná til þeirra. Hlutverk Ferðamálastofu er að komast að því

hvort aðrir eru að gera rannsóknir, eru þær til? Það er verið að gera þær og við

þurfum að komast í þær. Í öllum löndum eru gerðar viðamiklar rannsóknir á

eyðslu og hegðun fólks í ferðum, við þurfum auðvitað að hafa aðgang að þessu. -

Hópur 1.

§ Mér fyndist samt bara gaman að fá meiri upplýsingar um þetta, bara inn til mín þó

ég fari ekkert endilega að sækja þetta sjálf. - Hópur 2

§ Málið er sko að rannsóknum stýrir þú ekki en hins vegar er aðalatriðið að ef við

ætlum að fara að stýra rannsóknum þá getum við líka farið að panta

niðurstöðurnar. En það náttúrlega gerir enginn sömu vinnuna ef menn vita hvað

hin höndin er að gera. Það á enginn að þurfa að gera sömu rannsóknina tvisvar.

- Hópur 2

§ Ég er á því að Ferðamálastofa megi vinna meira með háskólunum. - Hópur 3
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§ Hlutverk Ferðamálastofu allavega hefur mér skilist er að safna þessum gögnum en

síðan skilst mér að þeir vilji ekkert vinna það frekar. En það sem vantar sárlega

yfirsýn og að það sé hægt að leita einhverstaðar. Það sem er til á heimasíðu

Ferðamálastofu er eins og guðsgjöf fyrir marga. - Hópur 4

Gagnabanki

§ Já mér finnst það, þá er öll tölfræði á einum stað. - Hópur 1

§ Nú eru nokkrir þjónustuaðilar sem hafa gert eigin kannanir og er það spurning

hvort ekki sé verið að sitja með upplýsingarnar inni í fyrirtækinu. Spurning hvort

hægt sé að vinna úr þeim í stærra samhengi? Það væri t.d. gagnlegt fyrir

Ferðamálastofu að fá niðurstöðurnar eða að láta vinna úr þessu. - Hópur 1

§ Er það ekki hluti af lýsingu stofnunarinnar [skilgreint hlutverk], þannig að það er

bara mjög gott að hún framfylgi því. - Hópur 2

§ Það myndi auðvelda manni og oft spara mikinn tíma að geta haft einmitt svona

einhvern miðlægan gagngrunn þar sem maður getur flett upp eftir þema.

- Hópur 2

§ Það er virkni hans [gagnabankans] sem að skiptir náttúrlega höfuðmáli, hvernig

að hann er settur upp og þá kannski líka eitt sem að ég vill bæta við: það er ekki

nóg að geta leitað í honum það er líka spurning með skráningarelementið. Að

menn geti gengið þar inn einhvern veginn farið einhverja braut til þess að skrá.

Þannig að allir aðilar geti komist í það að skrá einhvern veginn inn sem að myndi

þá fara í gegnum aðila þarna inni sem að myndi þá flokka. - Hópur 2

§ Að það sé möguleiki að koma upplýsingum að. Ég er ekki að segja að menn eigi

að slá sjálfir inn færslur heldur að menn geti komið upplýsingum að þarna beina

leið þannig að það lendi ekki á herðum einhvers ofmetnaðarfulls

bókasafnsfræðings á Ferðamálastofu að safna öllu þessu sem er til. - Hópur 2

§ Ég hef það á tilfinningunni að þær tölulegu kannanir sem eru unnar af

Ferðamálastofu að ferðaþjónustuaðilar nýti þær ekki nægilega mikið. Þær eru það

hagnýtar að það á að vera mjög einfalt fyrir fyrirtæki að nýta sér þær. - Hópur 2
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§ Jafnvel þannig að maður geti gerst áskrifandi og fái bara tilkynningu um að það

séu komnar nýjar rannsóknir inn. Það er rosalega þægilegt eins og er hjá SAF,

maður fær fréttir um hvað er verið að fara að gera. Einmitt þá ferðu inn á akkúrat

þann punkt sem að þú vilt lesa og nærð þér í frekari upplýsingar. - Hópur 3

§ Já ég held það, ég myndi gera það [nýta gagnabanka]. Eins og komið hefur fram

þá eru þetta kannski oft langar kannanir og það vantar kannski að draga meira

saman, maður veigrar sér við að lesa einhverja doðranta. Ég er alveg klár á því að

ef þetta væri á aðgengilegu formi og maður vissi af því þá yrði þetta bara rútína

að fara inná netið. - Hópur 3

§ Mér finnst áhugavert að það sé hægt að nálgast þessar upplýsingar á einum stað

og fagna framtaki Ferðamálastofu að ætla að safna þessu saman en reyndar hefði

ég kosið að hafa það í einkaframtaki. - Hópur 4

§ Það væri afskaplega gagnlegt ef það væri til svona einn gagnabanki sem gæti

verið vefsíða og rannsóknum væri safnað saman. Mér finnst það koma vel til

greina þegar búið er að vinna fréttatengt efni úr rannsóknum að leggja þær út á

svona gagnabanka þar sem þær eru bara í sérstökum flokki. - Hópur 4

Greiða fyrir aðgang?

§ Mér finnst vera spurning um heildarhagsmuni yfir alla línuna. Það er ekki hægt að

menn geti keypt þessar rannsóknir eftir fjárhagsgetu hvers fyrirtækis útaf fyrir sig

þannig að ég held að óhjákvæmilega verði opinberir aðilar að draga vagninn í

þessu máli. Annars verður þetta svona já þú átt fullt af peningum þú getur sett 20

spurningar inn og ég á minna og set eina [spurningu]. Þarna erum við að tala um

kannanir sem eru fundamental kannanir sem að varða heildina. Aftur sértækar

rannsóknir er sjálfsagt að hver og einn borgi fyrir sig. - Hópur 1

§ Ég velti því fyrir mér ef Ferðamálastofa hefði einhverjar tekjur þó það væri ekki

nema 5 eða 10 þúsund á hverja könnun þá myndu þeir markaðsetja þetta meira

innan greinarinnar. Það er að segja að koma þessu meira á framfæri út af því að

þetta væru einhverjar sértekjur fyrir þá. Okkur munar ekki mikið um 5 eða 10

þúsund kall á hverja könnun en það myndi kannski verða til þess að við myndum

verðmeta þær meira heldur en að við gerum í dag. - Hópur 1

http://www.go2pdf.com


Ferðamálastofa 28
Rannsóknaþörf í ferðaþjónustu
Október 2006

§ Sumar kannanir verða alltaf opnar öllum. En viðameiri kannanir gætu verið í

aðgengilegu yfirliti svo gætu menn farið framá nákvæmari og dýpri keyrslu

varðandi aldur, menntun og tekjur og hvaðeina og þá kostar það að sjálfsögðu

eitthvað. - Hópur 1

§ Ég er á því að Ferðamálastofa mætti gera meira af því að draga vagninn. En mér

finnst líka alveg sjálfsagt að greinin komi líka að þessu. Bæði með peningum og

þá er ég að tala um sem svona „collect“ í greininni undir SAF. Greinin er alveg

örugglega tilbúinn til þess að leggja eitthvað af mörkum þó maður viti að

reksturinn sé víða ekki í góðum málum að þá geti menn séð af einhverju.

Sérstaklega ef það væri í formi einhvers konar heildarþátttöku SAF til dæmis.

- Hópur 1

§ Þetta er opinber stofnun. Mér finnst þetta sjálfsögð þjónusta við greinina [Að vera

með gagnabanka]. - Hópur 2

§ Sérstakleg í ljósi þess að margir af þeim sem myndu nýta sér þetta eru smáaðilar

í greininni sem eru úti um allt og bara hver einasta króna skiptir máli. Það er ekki

hægt að bjóða upp á það [Að greiða fyrir aðgang]. - Hópur 2

§ Það þurfa að vera öflugir rannsóknasjóðir. Það er alveg augljóst að ferðaþjónustan

hefur ekki átt greiðan aðgang inn í Rannís. - Hópur 2

§ Mér finnst að þessi grein eigi ekkert að þurfa að borga meira fyrir það sem að er

verið að gera fyrir hana heldur en aðrar sambærilegar greinar. - Hópur 2

§ Ef þú ert að horfa á grunnrannsóknir, þá er enginn einn sem nýtir sér þær. Ef þú

ert að horfa á einhverja markaðskönnun fyrir tiltekið fyrirtæki þá getur fyrirtækið

að sjálfsögðu komið þar að. Þannig að það er svolítill eðlismunur þarna á.

- Hópur 2

§ Ég held að það sé ekki viturlegt að láta greiða fyrir þennan gagnabanka. Í fyrsta

lagi af því ég held að Ferðamálastofa eigi að vinna það hlutverk að miðla

upplýsingum til greinarinnar og stuðla að því að fagleg vinnubrögð séu viðhöfð í

greininni og þar af leiðandi auðvelda aðgengi að þeim upplýsingum sem geta

komið fyrirtækjunum til góða. En ef þú vilt fá ítarlegri upplýsingar sem nýtast þínu

fyrirtæki þá gætirðu óskað eftir frekari greiningu og myndir sjálfsagt greiða fyrir

það. Það eru grunnrannsóknirnar sem ættu að vera aðgengilegar. - Hópur 3
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§ Held að það felist í gjöldum til greinarinnar í formi leyfa að hafa aðgang að þessu.

Ég meina kannski ekki að Pétur og Páll hafi aðgang að þessu. - Hópur 3

§ Mér finnst að það eigi að fjármagna grunnrannsóknir með skattgreiðslum til

greinarinnar. Það er allt annað með sérkannanir. Ef eitthvað fyrirtæki vill fá

eitthvað nánar fyrir sig þá ætti það að geta keypt þessa þjónustu unna af

námsmönnum eða eitthvað. - Hópur 3

§ Fagferðamóttaka veltir oft mjög litlu og þegar við stöndum frammi fyrir því að

þurfa afla upplýsinga þá strandar það á peningum. Þú ert kannski með fyrirtæki

sem veltir í heildina kannski 7 milljónum króna á ári sko þá ferðu ekki að kaupa

200-300 þúsund króna rannsóknir bara svona eins og ekkert sé. - Hópur 4

Rannsóknaefni - Hvað þarf að rannsaka?

§ Við gætum kannski tekið inn á okkar vefsíðu einhvers konar könnunarglugga þar

sem ferðamaðurinn gæti svarað spurningum og væri jafnvel hægt að miða við

þarfir hvers og eins. Það vilja ekki allir spyrja sömu spurninganna. - Hópur 1

§ Hvaðan er fólk að fá þessar upplýsingar þegar það er komið hingað til lands?

- Hópur 1

§ Ég tel að við vitum ekki nóg um kúnnann. Ég verð var við það núna að það berast

aldrei fleiri kvartanir til okkar og þetta er mikið áhyggjuefni. - Hópur 1

§ Þetta er mjög stórt mál [þjónustuþátturinn sjálfur í ferðaþjónustunni] og fjallar

um breiðan hluta ferðaþjónustunnar. Við erum í gífurlegri hagsveiflu upp á við og

hér verður verðlag hærra og hærra og velmegun í kringum okkur og kúnnarnir eru

velmegandi líka og borga há verð, en þjónustan fylgir ekki eftir. Ég tel að þetta sé

ekki hægt nema með samvinnu við fyrirtæki innan greinarinnar. - Hópur 1

§ [Mér finnst vanta almennar] almennar kannanir erlendis um þekkingu fólks á

Íslandi. Af hverju ertu að koma til Íslands? Ímynd Íslands. Fá svona könnun

meðal almennings á lykilmörkuðum. Taka kannski þessa stærstu: Bandaríkin,

Þýskaland og svo náttúrulega vinna sig niður og fara þá á smærri markaði og

lengra til Kína og svona. - Hópur 1
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§ Ef Ferðamálastofa myndi gegna því hlutverki að gera heildarkönnun og frá

einhvers konar meðaltal af gæði þjónustu í gistingu eða einhverju, þá hefði hvert

fyrirtæki fyrir sig eitthvað viðmið til að miða við svörun eigin kannanna. - Hópur 1

§ Það er almennt vandamál hjá fyrirtækjum í greininni á Íslandi að það vantar

þessar samanburðartölur í rekstrinum sjálfum. Hvað er velta á hvern starfsmann á

Íslandi? Hvað er verið að borga mikið í húsaleigu fyrir þennan rekstur? Og svo

framvegis. Þessar upplýsingar eru ekki til í ferðaþjónustunni hér á Íslandi og ég

held að það sé risastórt verkefni sem við þurfum að fara í. Þetta hefur nú verið

rætt hjá SAF að menn komi með tölurnar og þeim sé safnað einhverstaðar saman

og unnið úr þeim og gerðar opinberar. Það er náttúrlega eitthvað sem þarf

einhvern tímann að koma. - Hópur 1

§ „Event travel“ eða viðburðarferðamennska er ein af ört vaxandi greinum í

heiminum þannig að gera samanburðarkannanir erlendis á viðburðum og líka

hvaða viðburði þurfum við hérna heima til að ná í ferðamenn. Það eru nokkrir

viðburðir sem að þurfa bara fleiri hótel í Reykjavík síðan eru aðrir sem eru að

reyna að byggja sig upp. - Hópur 1

§ [Það þarf að] rannsaka „megatrends“ og þá líka eftir markhópum. Hvað er að ske?

Reyna að skyggnast inn í framtíðina eftir markhópum og römmum. Hverju eru

ráðstefnuferðamenn að sækjast eftir? Viðburðarferðamenn, orlofsferðamenn og

aldurshópar? - Hópur 1

§ Mér finnst alveg spurning af því að við erum að ræða allt þetta gæðaeftirlit og

hvernig við stöndum okkur í að vanda okkur að ég held að netið sé farið að gefa

fólki falskar upplýsingar. Það er svo gríðarlega mikið bókað á netinu en ekkert

eftirlit með heimasíðum eða hvað þú settur flotta mynd af gistiaðstöðu eða

veitingastaðnum eða disknum sem að þú ert að bjóða. Svo kemur fólk og það

stendur ekkert af því. Netið er svo sterkur miðill í dag að ég held að það sé komið

að því að við séum með einhvers konar gæðaskoðun á því. Þetta er ekki beinlínis

rannsókn aðeins hluti af þessari gæðaeftirliti og þjónustukönnun. - Hópur 1

§ Rannsóknir á framboðshliðinni. Hvað erum við að bjóða? Hvernig erum við að

standa okkur? Hvernig eru gæðin? - Hópur 1

§ Ég held að grunnurinn sé að laga meinið heima fyrir áður en þú ferð að rannsaka

meira hverjum þú ætlar að selja meinið. - Hópur 1
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§ Ímyndasköpun Íslands og svæða innan Íslands. Hvernig ímynd er mótuð og

hvernig sköpunin fer fram. - Hópur 2

§ Já skoða ímynd og hvað viðburður eða bæjarhátíð eða hvað sem við köllum það

er að skila til kostunaraðila, framkvæmdaraðila eða byggðarlags í kynningu og þá

ímynd, ekki fjárhagslega. Þannig að þeir aðilar sem eru að skipuleggja svona geti

nýtt sér slíka rannsókn til að ná til kostunaraðila. - Hópur 2

§ Skoða breytingar á ferðaþjónustunni innanlands síðustu 3 ár. Eitt dæmi er bara

eitthvað sem hefur gerst síðustu 2 árin það er að það er gríðarleg aukning í að

fólk komi með fellihýsi með sér og sá pakki. - Hópur 2

§ Ef við vissum það nákvæmar [ímyndarannsóknir] þá værum við geysilega vel sett.

Þá er ég að líta til erlendra ferðamanna náttúrlega og ég myndi segja hvatinn til

að koma til landsins og hvatinn til að koma til ákveðinna svæða á landinu. Hvað

er það sem gerir það að verkum að þú vilt koma til Norðurlands eða eitthvert?

Tengist klárlega ímyndarþættinum og væntingum. Já þess vegna er þetta að mínu

mati svolítið flóknara mál heldur en að spyrja ferðamanninn beint þegar að hann

kemur á Leifsstöð af hverju ertu hér, þú veist þetta er miklu flóknara samspil.

- Hópur 2

§ Kannanir Ferðamálastofu, þar er alltaf svona klassískt að 90% komi út af náttúru

Íslands. Hvað felst í því? Við höfum ekki hugmynd um það svona ef að út í það er

farið. Við étum þetta upp eftir hvert öðru. - Hópur 2

§ Ég vil sjá rannsóknir á samspili atvinnugreina. Það snýst ekki bara um stóriðju eða

ferðaþjónustu heldur snýst um alla heildarmyndina, það er að segja það snýst um

hvernig við getum gert sem mest úr framleiðslu og þjónustu hvers svæðis, það er

að segja ferðaþjónustu, gistingu, samgöngum og fleira. Ekkert er sér kapituli,

heldur er þetta allt ein heildarmynd. Þarna höfum við verk að vinna við að reyna

að spila saman hvernig við hámörkum heildarvirði hvers svæðis. - Hópur 2

§ En þyrftum við ekki að vita eitthvað meira? Við vitum eitthvað um ferðamanninn

þegar að hann kemur, en vitum við eitthvað um ferðamanninn þegar að hann er

búin að vera hérna? - Hópur 2

http://www.go2pdf.com


Ferðamálastofa 32
Rannsóknaþörf í ferðaþjónustu
Október 2006

§ Ímyndarsköpunin og þá aftur til að reyna að átta sig aðeins betur á hvernig ímynd

lands og þjóðar verður til og hvernig þetta byggist upp. Hvað eru menn að týna

til, til þess að byggja upp svona ímynd? - Hópur 2

§ Bera ferðaþjónustuna saman við aðrar greinar. Þá getur maður í rauninni

skilgreint sjálfan sig líka miðað við aðrar atvinnugreinar. - Hópur 2

§ Áhrif demografískra breytinga á ferðaþjónustuna eða lýðfræðilegra breytinga. Árif

breytinga lífaldurs, samsetningu markaðarins á ferðaþjónustu bæði viðskiptavinir

og starfsfólk. Ástæðan er sú að þetta er að breytast mikið, við lifum lengur, erum

hressari, vinnum lengur, fólk upplifir sig almennt 10-15 ára yngra heldur en

lífaldur þess segir og þetta hefur allt saman áhrif á eftirspurn og væntingar til

ferðaþjónustu. Þetta er eitthvað sem að er gegnumgangandi í allri þjónustu og

verslun. - Hópur 3

§ Álagsþol á viðkvæm svæði og áhrif stjórnunar þess á ferðaþjónustuna, það þyrfti

að vera ljóst fyrir þá sem að eru að reka fyrirtæki í ferðaþjónustu hvað svæðið

þolir mikið af fólki. - Hópur 3

§ Markhópar og markaðssvæði: lönd, aldur og tegund ferðamennsku, hver gerir

hvað og af hverju og tengist þetta einhverju markaðsátaki sem

ferðamannaþjónustan er í? - Hópur 3

§ Kortleggja markaðinn, það mætti vera aðeins skýrara ef fyrirtæki er að fara í

markaðsátak í þessum löndum eða hinum löndum eða gera ákveðna hluti að

fylgja því eftir með rannsóknum. Að skoða hvort markaðsátakið er að breyta

einhverju? Hvernig var það fyrir? Hvernig var það eftir? Að það sé tengsl á milli

markaðsstarfs og rannsókna. [Árangursmælingar] - Hópur 3

§ Ég er að velta fyrir mér menntun hjá starfsfólki [í ferðaþjónustu] og hvað verður

um þetta fólk sem er að mennta sig í ferðaþjónustunni, ferðamálafræðingana,

þjónana og hvað getum við gert til að breyta því? [Að koma í veg fyrir brottfall úr

greininni]. Afkoma í ferðaþjónustu, launamál, er það stærsta hindrunin? - Hópur 3

§ Íslenskir ferðamenn, það má greina þá betur. Hverjar eru þarfir og væntingar og

hegðun þeirra ferðamanna? - Hópur 3

§ Er hægt að greina ungt fólk sérstaklega? Þetta er vissulega mjög mikilvægur

markhópur. - Hópur 3
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§ Vikulega ánægjuvog hjá ferðamönnum. Ertu ánægður með mat sem þú ert að

kaupa á Íslandi? Verðlagið? Ertu ánægður með gæðin? Viðmót íslendinga,

gestrisni og þess háttar. Það væri mikil hvatning fyrir alla í ferðaþjónustu til að

gera betur. - Hópur 3

§ Bæði vetrar- og sumarkönnun á íslenskum og erlendum ferðamönnum og þar

koma inn gæði og hvað þeir eyða og allt þetta. Þetta er svo sem könnun sem að

gerðar hafa verið en bara að þetta sé gert með reglubundnum hætti og einföld

matreiðsla á niðurstöðum. - Hópur 3

§ „Tourism satellite account“ það eru svona hliðarreikningar sem aðrar þjóðir hafa

tekið upp sem sýna miklu betur hvers virði ferðaþjónstan er miðað við aðrar

atvinnugreinar. Það er hellingur af ferðaþjónustufólki innan stéttarinnar sem er

talið til einhvers annars. Ég myndi halda að fyrir stjórnvöld og okkur sem

ferðaþjónustu væri gott að vita hvers virði eru hinar ýmsu atvinnugreinar.

- Hópur 3

§ Þegar fyrirtæki ákveður að fara þá velur það sér einhver 2-3 lönd og setur sér

einhver markmið [fyrirtækjaferðir/viðskiptaferðamenn]… þá kemur þjónustustigið,

kostnaðurinn, aðstaðan og í rauninni það sem að ræður mestum ríkjum í dag er

hvað er áfangastaðurinn öðruvísi en allir aðrir áfangastaðir? Þarna kemur þú

einmitt að punkti sem mér persónulega finnst lang mikilvægastur það er þessi

ímynd. - Hópur 3

§ Ég hef mjög mikinn áhuga á því að gera rannsóknir á væntingum erlendra

ferðamanna og þá yrði það gert til þess að reyna að gera tilraun til að spá fram í

tímann hvað varðar þróun ferðamennsku og þá um leið fá tækifæri til að

forgangsraða uppbyggingu. - Hópur 4

§ Rannsóknir á grunnþáttum, fjölþjóðlegan samanburð á grunnþáttum það er að

segja við hvað er verið að keppa í öðrum löndum? Hvernig eru innviðir í öðrum

löndum? - Hópur 4

§ Þarfir mismunandi þjóðerna. Hvernig tökum við á móti þeim? Þetta kveikir svolítið

í mér þetta erindi með Kínverjana. Við erum í rauninni að taka á móti öllum og

nota enska bæklinga í þjóðgörðunum með þýsku og frönsku og erum að færast

yfir í að vera bara með þetta á íslensku og ensku. Það er náttúrlega alveg
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greinilegt að ferðamenn frá mismunandi löndum eru misviðkvæmir fyrir því

hvernig við tökum á móti þeim. - Hópur 4

§ Ímyndarannsókn á landinu og líka svæðisbundið og þá undir því

markaðsgreiningarverkefni: hvaða svæði eru að höfða til hvaða markhópa og

hvernig á þá að skipuleggja það þannig að væntingarnar standist? - Hópur 4

§ Gæðamálin sem eru mjög í brennidepli núna sérstaklega eftir sumarið af því að

það var verið að tala um mikið af kvörtunum. Mér finnst að það þurfi að rannsaka

það. Þyrfti að koma upp jafnvel einhverju gæðaflokkunarkerfi eða einhverju slíku í

framhaldi af því. - Hópur 4

§ Ég hef svona í gegnum tíðina lagt megin áherslu á afkomuþáttinn vegna þess að

hann sker sig úr þegar að ég ber saman afkomu í ferðaþjónustugreinum

annarsvegar og bara meðaltal í öðrum atvinnurekstri og þá tek ég frá

orkuframleiðslu, stóriðju og fjármálaframleiðslu. - Hópur 4

§ Ég er með mýmörg dæmi af mínu svæði, Gullfoss, Geysir, Þingvellir, Skálholt og

allt þetta er sameign okkar sem að við verðum að standa að eins og fólk til að

áfram hafi einhver áhuga á að koma og sjá þetta [þolmarkarannsóknir]. - Hópur 4
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