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Formáli 

Þessi ritgerð er meistaraprófsverkefni til 30 eininga (ECTS) í viðskiptafræði við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi verkefnisins var Friðrik Eysteinsson, 

aðjunkt í markaðsfræði og vil ég þakka honum fyrir góða leiðsögn og afbragðs samstarf. 

Þá vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir að gefa sér tíma til þess að ræða stöðu og 

horfur í greininni. Eiginmanni mínum, Birni Inga Hrafnssyni, vil ég þakka fyrir yfirlestur 

og stuðning. Einnig þakka ég þeim vinum og fjölskyldumeðlimum sem veittu mér 

ábendingar við gerð ritgerðarinnar, ýmist með góðum ráðum, yfirlestri eða stuðningi. 

Það er von mín að rannsókn mín geti orðið til þess að efla möguleika á sviði 

lækningatengdrar ferðaþjónustu á Íslandi í framtíðinni. 
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Útdráttur 

Samkeppnishæfni endurspeglar getu þjóðar til verðmætasköpunar og leikur framleiðni 

þar lykilhlutverk. Aukin framleiðni eflir langtímahagsæld þjóða. Samstarf fyrirtækja er 

lykilþáttur í árangri þeirra og sýnt hefur verið fram á mikilvægi klasa í efnahagslegu tilliti. 

Klasar auka framleiðni og nýsköpun sem leiðir til aukinnar samkeppnishæfni og meiri 

hagsældar. 

Rannsóknin styðst við fræðikenningar Michael E. Porters og er samkeppnishæfni 

Íslands í lækningatengdri ferðaþjónustu metin út frá demantslíkani hans. Styrkleikar 

greinarinnar eru greindir auk þeirra veikleika sem dregið geta úr samkeppnishæfni 

hennar. Þá er staða klasamyndunar innan lækningatengdrar ferðaþjónustu skoðuð. Að 

lokum er samkeppnishæfni Íslands sem ferðamannastaðar metin með tilliti til helstu 

samkeppnislanda Íslands innan lækningatengdrar ferðaþjónustu. 

Rannsóknin byggist á eigindlegri aðferðafræði en tekin voru hálfopin viðtöl við 

lykilaðila innan greinarinnar. Viðmælendur voru valdir með matsaðferð. Klasakort 

höfundar var borið undir alla viðmælendur rannsóknarinnar. Þeir voru auk þess beðnir 

um að meta þá þætti sem mest áhrif hafa á samkeppnishæfni ferðamannastaða með 

spurningalista. 

Niðurstöður benda til þess að lækningatengd ferðaþjónusta sé að mörgu leyti 

samkeppnishæf atvinnugrein hér á landi. Marga styrkleika má finna innan demantsins 

en ákveðnir veikleikar draga hins vegar úr samkeppnishæfni greinarinnar. Helstu 

veikleikar geta þó verið tímabundnir. Atvinnugreinin er ung og samvinna lítil enn sem 

komið er. Klasinn er því grunnur og fremur lítið þróaður. Klasamyndun er á frumstigi en 

hefur mikil tækifæri til vaxtar á næstu árum. Þá benda niðurstöður til þess að styrkleikar 

íslenskrar ferðaþjónustu séu íslensk náttúra, afþreyingarmöguleikar, aðgengileiki, ímynd 

og almennir innviðir.  

Lækningatengd ferðaþjónusta getur orðið mjög samkeppnishæf grein hér á landi og 

eflt samkeppnishæfni þjóðarinnar til lengri tíma. Greinin býr yfir miklum styrkleikum og 

getur átt mikla möguleika í framtíðinni. 
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1 Inngangur 

Í kjölfar efnahagshrunsins í árslok 2008 stendur Ísland frammi fyrir því mikilvæga 

verkefni að efla samkeppnishæfni sína. Ryðja þarf úr vegi hindrunum og ýta undir 

aðstæður sem auka verðmætasköpun í landinu. Fátt skiptir meira máli fyrir velferð 

þjóðfélagsþegna en hagvöxtur. Ætli Íslendingar sér að ná varanlegri hagsæld þarf að 

tryggja samkeppnishæfni landsins til lengri tíma. Að efla samkeppnishæfni er ein mesta 

áskorun sem þjóð stendur frammi fyrir. 

Árlega gefur Alþjóðaefnahagsráðið (World Economic Forum, WEF) út 

samanburðarskýrslu um samkeppnishæfni þjóða. Skýrslan er virtur mælikvarði á 

efnahagslíf rúmlega 130 þjóða um allan heim og hefur verið gefin út í meira en þrjá 

áratugi. WEF vísitalan byggist á tólf mismunandi grunnþáttum með alls 110 

undirþáttum. Í skýrslunni er fjallað um hverja þjóð fyrir sig og samanburð milli þjóða 

(World Economic Forum, 2010). 

Í nýjustu skýrslu Alþjóðaefnahagsráðsins, fyrir árið 2010-2011, er Ísland í 31. sæti af 

139 þjóðum. Árið 2009-2010 var landið í 26. sæti af 133 þjóðum og í 20. sæti af 134 

þjóðum árið 2008-2009. Árið 2005-2006 var Ísland hins vegar í 7. sæti listans. Landið 

hefur því hrapað niður listann á undanförnum árum þrátt fyrir að teljast enn meðal 

samkeppnishæfustu þjóða heims. Þeir þættir sem helst draga úr samkeppnishæfni 

Íslands eru efnahagslegir. Hins vegar má benda á marga jákvæða þætti, þeirra á meðal 

öflugt heilbrigðiskerfi, gott menntakerfi, vel þróaða innviði og sveigjanlegan 

vinnumarkað (World Economic Forum, 2010). 

Svissneski viðskiptaháskólinn IMD (International Institute for Management 

Development, IMD) birtir árlega lista með röðun 58 þjóða með hliðsjón af 

samkeppnishæfni. Ísland raðaðist í 30. sæti af 58 þjóðum árið  2010. Á lista IMD árið 

2005 var Ísland aftur á móti í fjórða sæti, efst ríkja Norðurlanda. Þjóðin hefur því 

sömuleiðis hrapað niður þennan lista (Iðntæknistofnun, 2006; International Institute for 

Management Development, 2010). 

Til þess að Ísland eigi möguleika á því að endurheimta fyrri hagsæld og auka 

samkeppnishæfni sína þarf nýjar undirstöður á ýmsum sviðum. Jafnframt er mikilvægt 
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að efla þær undirstöður sem fyrir eru. Brýnt er að kanna hvaða atvinnugreinar veita 

þjóðinni forskot í samanburði við aðar þjóðir. Jafnframt er mikilvægt að skoða hvort 

fyrirtæki innan viðkomandi atvinnugreina hafi stuðning af virkum klösum. 

Lækningatengd ferðaþjónusta (medical tourism) er á frumstigi hér á landi og getur orðið 

ein þeirra atvinnugreina sem eflt geta samkeppnishæfni þjóðarinnar til lengri tíma. 

Atvinnugreinin á hvort tveggja möguleika á því að styrkja íslenska heilbrigðiskerfið og 

ferðaþjónustuna. 

Á árinu 2009 komu 494 þúsund ferðamenn til landsins auk þess sem 69 þúsund 

dagsferðamenn komu með skemmtiferðaskipum (Hagstofa Íslands, 2010). Árleg fjölgun 

erlendra ferðamanna hefur að jafnaði verið 5,3% síðastliðin 10 ár (Ferðamálastofa, 

2011). Hlutur ferðaþjónustu í vergri landsframleiðslu var 4,6% á árinu 2008. Þótt hlutfall 

ferðaþjónustunnar af vergri landsframleiðslu hafi verið fremur lágt þá var hlutur hennar 

í heildargjaldeyristekjum hins vegar töluverður eða 16,9% árið 2008. Það gerir 

ferðaþjónustuna að þriðju stærstu útflutningsgrein þjóðarinnar. Gjaldeyristekjur af 

erlendum ferðamönnum á árinu 2009 voru 155 milljarðar króna. Þessi tala gefur góða 

vísbendingu um mikilvægi ferðaþjónustunnar fyrir efnahag þjóðarinnar enda er 

atvinnugreinin vaxandi hér á landi, eins og víða erlendis (Ferðamálastofa, 2009; 

Hagstofa Íslands, 2010). 

Alþjóðlegir mælikvarðar sýna sterka stöðu íslenska heilbrigðiskerfisins en það var 

metið það þriðja besta af 33 Evrópuþjóðum í samanburði gæðaviðmiða í 

heilbrigðisþjónustu árið 2009. Þar segir að íslenska heilbrigðiskerfið geti í raun þjónað 

allt að tveimur milljónum íbúa (Health Consumer Powerhouse, 2009). Í árlegu riti 

Efnahags- og framfararstofnunar Evrópu (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, OECD) má finna alhliða gagnagrunn um heilbrigði og heilbrigðiskerfi OECD 

ríkjanna. Sá samanburður sýnir að Ísland skarar í mörgum tilfellum fram úr öðrum 

þjóðum með tilliti til lykilþátta þegar gæði og árangur heilbrigðisþjónustu eru metin. Í 

ákveðnum tilvikum er árangurinn sá besti af OECD löndunum (Organisation for 

Economic Co-operation and Development, 2009). 

Alþjóðlegir mælikvarðar sýna jafnframt sterka stöðu íslensku ferðaþjónustunnar í 

samanburði við aðrar þjóðir. Alþjóðaefnahagsráðið hefur frá árinu 2007 kannað 

samkeppnishæfni ferðaþjónustu í heiminum og reiknar stofnunin út svokallaða 
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samkeppnisvísitölu ferðaþjónustunnar fyrir hverja þjóð. Á árinu 2009 var Ísland í 16. 

sæti af 133 þjóðum en í 11. sæti af 130 þjóðum árið 2008 (World Economic Forum, 

2009). Ísland getur því samkvæmt alþjóðlegum mælikvörðum mögulega haft sterkari 

stöðu en margar þær þjóðir sem um þessar mundir eru að hasla sér völl innan 

lækningatengdrar ferðaþjónustu. 

Árið 2007 voru 3,7 læknar starfandi á hverja 1.000 íbúa á Íslandi en meðaltal OECD 

þjóðanna var 3,1. Hlutfall starfandi lækna var 3,9 í Noregi, 3,6 í Svíþjóð, 3,2 í Danmörku 

og 3,0 í Finnlandi. Samanlagður fjöldi starfandi hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða var 14 á 

hverja 1.000 íbúa á Íslandi árið 2007. Þetta hlutfall var að meðaltali 9,6 á hverja 1.000 

íbúa í ríkjum OECD. Árið 2007 voru 94 tannlæknar á hverja 100.000 íbúa starfandi hér á 

landi en meðaltal OECD ríkjanna var 61. Einungis í Grikklandi er hærra hlutfall starfandi 

tannlækna en á Íslandi (Organisation for Economic Co-operation and Development, 

2009). 

Lækningatengd ferðaþjónusta getur aukið gjaldeyristekjur þjóðarinnar, eflt hagvöxt 

og gegnt lykilhlutverki í eflingu íslenskrar ferðaþjónustu. Hún glímir við stuttan 

háannatíma og mikilvægt er að auka vöruframboð, lengja ferðamannatímabilið og auka 

arðsemi. Lækningatengd ferðaþjónusta laðar að sér ferðamenn sem skapa meira virði 

en aðrir ferðamenn. Þeir eru að jafnaði ekki bundnir af háannatíma og margir hverjir 

tilbúnir til þess að greiða aukalega fyrir gæði og góða þjónustu. Landfræðileg lega 

Íslands er góð með tilliti til helstu markaða auk þess sem íslensk náttúra er lykilþáttur í 

markaðssetningu þjónustunnar. Íslenska krónan er jafnframt veik nú um stundir en það 

getur auðveldað fyrirtækjum að stíga sín fyrstu skref á markaðnum. Atvinnugreinin 

getur hvort tveggja fjölgað störfum innan heilbrigðiskerfisins og ferðaþjónustunnar. 

Mannauður getur jafnframt nýst betur. Þá getur lækningatengd ferðaþjónusta að 

einhverju leyti hindrað flótta heilbrigðisstarfsfólks úr landi, einkum lækna. Auk þess 

getur hluti þess heilbrigðisstarfsfólks sem starfar erlendis flutt til landsins á ný. Greinin 

getur sömuleiðis komið að þjálfun heilbrigðisstarfsfólks og eflt rannsóknir á ákveðnum 

sviðum.  

Í upphafi ritgerðarinnar er fjallað um lækningatengda ferðaþjónustu í alþjóðlegu 

samhengi auk þess sem stöðu atvinnugreinarinnar er lýst hér á landi. Rannsókn 

höfundar styðst við aðferðafræði Michael E. Porters sem sett var fram í bók hans „The 
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Competitive Advantage of Nations“ en hún kom út árið 1990. Kenning Porters um 

samkeppnishæfni þjóða er kynnt auk þess sem greint er frá klasakenningu hans. Þá er 

líkan Crouch um samkeppnishæfni ferðamannastaða kynnt. Demantslíkani Porters er 

beitt til þess að rannsaka samkeppnishæfni lækningatengdrar ferðaþjónustu á Íslandi. 

Samkeppnishæfni greinarinnar er metin út frá þeim fjórum þáttum demantsins sem 

mestu máli skipta varðandi samkeppnishæfni þjóða. Þessir þættir eru framleiðsluskilyrði 

(factor conditions), eftirspurnarskilyrði (demand conditions), stuðningsgreinar og 

tengdar atvinnugreinar (related and supporting industries) auk stefnu, skipulags og 

samkeppni (firm strategy, structure and rivalry). Að auki eru áhrif stjórnvalda 

(government) metin en þau geta haft áhrif á alla þætti demantsins. Styrkleikar 

lækningatengdrar ferðaþjónustu eru greindir með opnum viðtölum við lykilaðila innan 

greinarinnar hér á landi og jafnframt þeir veikleikar sem hamlað geta uppbyggingu 

greinarinnar og takmarkað nýtingu tækifæra. Í kjölfar demantsgreiningar er staða 

klasamyndunar innan lækningatengdrar ferðaþjónustu hér á landi skoðuð en 

klasakenningar eru nátengdar einum þætti demantsins, stuðningsgreinum og tengdum 

atvinnugreinum. Klasakort lækningatengdrar ferðaþjónustu er teiknað upp auk þess sem 

mat er lagt á stöðu klasamyndunar innan greinarinnar hér á landi. Þá er líkan Crouch 

nýtt til þess að kanna samkeppnishæfni Íslands gagnvart helstu samkeppnisþjóðum þess 

innan lækningatengdrar ferðaþjónustu. Í lok ritgerðarinnar er samantekt og umfjöllun 

um samkeppnishæfni lækningatengdrar ferðaþjónustu á Íslandi. 

 

Tilgangur ritgerðarinnar er að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

R1 Hversu samkeppnishæft er Ísland í lækningatengdri ferðaþjónustu? 

R2 Hver er staða klasamyndunar innan lækningatengdrar ferðaþjónustu á Íslandi? 

R3 Hversu samkeppnishæft er Ísland sem ferðamannastaður með tilliti til helstu 

samkeppnisþjóða innan lækningatengdrar ferðaþjónustu? 

 

Rannsóknin hefur hagnýtt gildi fyrir fyrirtæki og starfsmenn innan lækningatengdrar 

ferðaþjónustu á Íslandi. Þeir styrkleikar sem atvinnugreinin býr yfir og fela í sér 

möguleika til að nýta tækifæri til uppbyggingar innan greinarinnar eru tilgreindir. 

Jafnframt er bent á veikleika sem dregið geta úr samkeppnishæfni atvinnugreinarinnar 
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og helst þarf að huga að til þess að efla hæfni hennar. Þá er staða klasamyndunar innan 

lækningatengdrar ferðaþjónustu kortlögð en samstarf fyrirtækja innan klasa er einn af 

lykilþáttunum varðandi eflingu samkeppnishæfni. 
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2 Lækningatengd ferðaþjónusta 

Ferðalög tengd lækningum hafa löngum tíðkast, sérstaklega hjá þeim efnameiri sem 

upphaflega ferðuðust til þess að nýta sér heilsulindir, baðvötn, betra loftslag eða ný 

meðferðarúrræði í þeim tilgangi að bæta heilsu sína (Gray og Poland, 2008). Seint á 19. 

öld fór alþjóðlegur markaður innan heilbrigðisþjónustu að þróast. Efnameiri íbúar 

vanþróaðri ríkja hófu að ferðast til lækningamiðstöðva í Evrópu og Bandaríkjunum til 

þess að leita sér lækningar sem ekki var í boði í þeirra heimalöndum (Horowitz, 

Rosensweig og Jones, 2007). 

Þrátt fyrir að lækningatengd ferðaþjónusta sé ekki ný atvinnugrein hefur þróun 

hennar orðið umtalsverð á síðastliðnum 10-15 árum en sífellt fleiri íbúar þróaðri ríkja 

sniðganga nú þá heilbrigðisþjónustu sem heimaland þeirra býður upp á og ferðast til 

vanþróaðri ríkja til þess að leita sér lækninga. Hnattvæðingu heilbrigðisþjónustu má líkja 

við alþjóðavæðingu í almennum viðskiptum. Óumdeilt er að atvinnugreinin hefur fest sig 

í sessi (Horowitz, Rosensweig og Jones, 2007, Paffhausen, Peguero og RocheVillarreal, 

2010; Yanos, 2008).  

2.1 Almennt yfirlit 

Í upphafi er mikilvægt að skilgreina lækningatengda ferðaþjónustu en hugtakið hefur 

óljósa merkingu. Neytendur lækningatengdrar ferðaþjónustu eru þeir ferðamenn sem 

ferðast milli landa í þeim tilgangi að nýta sér heilbrigðisþjónustu. Sá þáttur sem einkum 

ýtir undir atvinnugreinina er lægri kostnaður þeirra sem þiggja þjónustuna. Viðkomandi 

ferðamenn koma að jafnaði frá þróuðum ríkjum en þjónustan er ýmist veitt í 

vanþróuðum eða þróuðum ríkjum (Herrick, 2007). 

Neytendur lækningatengdrar ferðaþjónustu sækjast eftir ýmiss konar aðgerðum og 

meðferðum sem oft eru lífsnauðsynlegar. Nefna má hjartaaðgerðir, stoðkerfisaðgerðir, 

krabbameinsmeðferðir, húðmeðferðir og offitumeðferðir. Jafnframt sækjast þeir eftir 

margs konar aðgerðum sem ekki eru lífsnauðsynlegar svo sem lýtaaðgerðum, 

augnaðgerðum og frjósemismeðferðum. Einnig leita þeir gjarnan eftir endurhæfingu í 
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kjölfar sjúkdóma, slysa eða aðgerða. Þá má nefna tannlækningar og tannaðgerðir 

(Connell, 2006; Horowitz, Rosensweig og Jones, 2007). 

Þeir ferðamenn sem nýta sér vellíðunarferðaþjónustu (wellness tourism) falla ekki 

undir lækningatengda ferðaþjónustu. Tilgangur vellíðunarferðaþjónustu er að efla eða 

viðhalda heilsu, meðal annars með heilsuböðum, snyrtimeðferðum, hollu mataræði, 

nuddi og slökun svo að eitthvað sé nefnt. Ferðamenn dvelja gjarnan á hóteli þar sem 

sérhæfð þjónusta er í boði (Mueller og Kaufmann, 2001). Jafnframt falla þeir ferðamenn 

sem veikjast í viðskiptaerindum eða á ferðalögum og þurfa í kjölfarið að leita sér 

lækninga ekki undir lækningatengda ferðaþjónustu. 

Lækningatengd ferðaþjónusta er vaxandi atvinnugrein á heimsvísu og flestir spá því 

að vöxturinn verði mikill á komandi árum (Ehrbeck, Guevara og Mango, 2008; Deloitte 

Center for Health Solutions, 2008; Healy, 2009; Herrick, 2007; Health Tourism, 2008; 

Paffhausen o.fl., 2010). Rannsóknir innan greinarinnar eru þó enn á frumstigi. Skortur er 

á alþjóðlegum gögnum um stærð greinarinnar og þróun hennar auk þeirra áhrifa sem 

hún hefur á hagkerfi heimsins (Horowitz, Rosensweig og Jones, 2007; Paffhausen o.fl., 

2010). 

Þó er ljóst að milljónir ferðamanna nýta sér lækningatengda ferðaþjónustu á hverju 

ári. Um 750.000 Bandaríkjamenn leituðu sér lækninga erlendis árið 2007 (Health 

Tourism, 2008; Horowitz og  Rosensweig, 2007). Í skýrslu Deloitte var því spáð að fjöldi 

þeirra Bandaríkjamanna sem nýti sér lækningatengda ferðaþjónustu verði 1,6 milljón 

árið 2012 (Deloitte Center for Health Solutions, 2009). Aðrir telja bandaríska markaðinn 

minni (Ehrbeck o.fl., 2008). Um 270.000 ferðamenn nýttu sér lækningatengda 

ferðaþjónustu í Singapore árið 2004. Gert er ráð fyrir að þeir verði í kringum eina milljón 

árið 2012 (Health Tourism, 2008). Þá er áætlað að 1,3 milljónir ferðamanna leiti sér 

lækninga á Indlandi árið 2013 og mun það skapa tekjur upp á 3 milljarða Bandaríkjadala. 

Indverjar gera ráð fyrir 26% vexti á árunum 2011-2013 en atvinnugreinin hefur blómstað 

á Indlandi þrátt fyrir efnahagskreppu (Research and Markets, 2009). Heildartekjur 

atvinnugreinarinnar hafa verið áætlaðar í kringum 60 milljarða Bandaríkjadala á 

heimsvísu. McKinsey & Company gera ráð fyrir að heildartekjur verði um 100 milljarðar 

Bandaríkjadala árið 2012 (Herrick, 2007). 
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Sá þáttur sem einkum ýtir undir lækningatengda ferðaþjónustu er kostnaður við 

heilbrigðisþjónustu (Healy, 2009; Herrick, 2007; Horowitz og Rosensweig, 2007; 

Horowitz, Rosensweig og Jones, 2007). Í Bandaríkjunum eru 46 milljónir manna án 

heilsutrygginga (Brown, Pagán og Bastida, 2009). Ófullnægjandi heilsutryggingar eru 

algengasta ástæða þess að Bandaríkjamenn leita sér lækninga erlendis þar sem þeir hafa 

einfaldlega ekki efni á þjónustunni heima fyrir (Health Tourism, 2008; Paffhausen o.fl, 

2010). Heilsu- og almannatryggingar greiða auk þess að jafnaði ekki fyrir lýtalækningar, 

tannlækningar, laseraðgerðir og frjósemismeðferðir. Þjónustan er gjarnan dýr og greidd 

úr vasa neytenda (Yanos, 2008). Vanþróaðar þjóðir geta boðið hágæða læknisþjónustu 

fyrir töluvert lægra verð, meðal annars vegna lægri launakostnaðar, minni 

lyfjakostnaðar og lægri tryggingakostnaðar. Fjárhagslegur ávinningur neytenda getur 

verið umtalsverður (Gray og Poland, 2008; Klaus, 2006; Paffhausen, Peguero o.fl., 2010). 

Í skýrslu Deloitte kom í ljós að tveir af hverjum fimm Bandaríkjamönnum voru tilbúnir 

til þess að leita sér lækninga erlendis væru gæði þjónustunnar tryggð og sparnaðurinn 

meiri en 50%, en rannsóknin náði til 3.000 Bandaríkjamanna (Deloitte Center for Health 

Solutions, 2008). Í annarri skýrslu Deloitte segir að búast megi við 35% aukningu meðal 

þeirra Bandaríkjamanna sem nýta sér lækningatengda ferðaþjónustu á næstu árum. 

Orsökin sé meðal annars sú að heilbrigðiskostnaður innan Bandaríkjanna hækki um 6% á 

ári auk þess sem mögulegur sparnaður neytenda sé allt að 70% (Deloitte Center for 

Health Solutions, 2009). Aðrir benda á að sparnaður sé allt að 50-80% þrátt fyrir að flug- 

og hótelkostnaður sé tekinn með í reikninginn (Deloitte Center for Health Solutions, 

2008; Yanos, 2008).  

Annar þáttur sem ýtir undir lækningatengda ferðaþjónustu er bið eftir meðferð. 

Langir biðlistar myndast gjarnan þar sem heilbrigðisþjónusta er greidd af 

almannatryggingum svo sem í Kanada, Bretlandi og hinum ýmsu Evrópulöndum. Sífellt 

fleiri kjósa að komast hjá bið og greiða meðferð sjálfir annars staðar (Healy, 2009; 

Herrick, 2007; Horowitz, Rosensweig og Jones, 2007; Paffhausen o.fl, 2010). 

Aðrir þættir sem ýta undir lækningatengda ferðaþjónustu eru hækkandi lífaldur 

almennings og aukin tíðni langvinnra sjúkdóma. Sífellt stærri hópur er á eftirlaunum, 

hefur efni á því að ferðast og gerir kröfur um þjónustu (Paffhausen o.fl., 2010). 

Læknismeðferð getur jafnframt verið hafnað í heimalandi og viðkomandi verður því að 
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greiða hana sjálfur annars staðar (Trentwood, 2011). Þá sækja neytendur gjarnan 

heilbrigðisþjónustu erlendis sökum þess að mismunandi reglugerðir eru í gildi milli 

þjóða. Nefna má frjósemismeðferðir (Morris, 2008). Einnig getur ákveðin 

læknisþjónusta verið bönnuð í heimalandi neytenda (Connell, 2006; Gray og Poland, 

2008). Þá sækjast aðrir eftir því næði sem fylgir ferðalögum. Nefna má 

afeitrunarmeðferðir vegna áfengis og lyfja auk lýtaaðgerða (Horowitz og Rosensweig, 

2007; Horowitz, Rosensweig og Jones, 2007). 

Þrátt fyrir að flestar rannsóknir bendi til þess að kostnaður sé sá þáttur sem einkum 

ýti undir lækningatengda ferðaþjónustu bendir rannsókn McKinsey og Company til þess 

að aðrir þættir skipti jafnvel meira máli. Í rannsókninni kom í ljós að 40% segja 

möguleika á háþróaðri tækni meginástæðu þess að þeir sækjast eftir lækningatengdri 

ferðaþjónustu. 32% nefna möguleika á betri heilbrigðisþjónustu og 15% nefna styttri 

biðtíma. Einungis 9% segja meginástæðu lækningatengdrar ferðaþjónustu vera lægri 

kostnað (Ehrbeck o.fl., 2008). 

Ferðaþjónusta er óaðskiljanlegur hluti atvinnugreinarinnar og ávinningur hennar á 

vinsælum ferðamannastöðum innan lækningatengdrar ferðaþjónustu hefur verið 

töluverður (Connell, 2006). Bandarísk rannsókn sýnir að 83% þeirra sem nýta sér 

lækningatengda ferðaþjónustu ferðast ásamt ferðafélaga. Sama rannsókn sýnir að 95% 

neytenda eða ferðafélaga þeirra nýtir sér ferðaþjónustu á viðkomandi áfangastað. 

Nefna má skoðunarferðir, verslunarferðir, veitingahús og hótel (Medical Tourism 

Association, 2009). Þeir ferðamenn sem nýta sér lækningatengda ferðaþjónustu eru 

verðmætari en almennir ferðamenn þar sem neysla þeirra er mun meiri (Gopal, 2008).  

Bætt samskiptatækni á sinn þátt í velgengni atvinnugreinarinnar enda gerir 

nútímatækni neytendum kleift að gera ráðstafanir á netinu hvað snertir 

heilbrigðisþjónustu hvar sem er í heiminum (Horowitz, Rosensweig og Jones, 2007; 

Paffhausen o.fl., 2010). Bandarísk rannsókn sýnir að 73% neytenda leita sér upplýsinga á 

netinu eftir að ákvörðun um lækningatengda ferðaþjónustu hefur verið tekin (Medical 

Tourism Association, 2009). Norsk rannsókn sýnir jafnframt að Norðmenn leita í auknum 

mæli eftir heilsufarsupplýsingum á netinu en hlutfallið hefur aukist úr 19% árið 2000 í 

67% árið 2007. Áætlað er að 84% Norðmanna hafi leitað eftir heilsufarsupplýsingum á 

netinu árið 2010 (Wangberg, Andreassen, Kummervold, Wynn og Sørensen, 2009). 
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Þjónusta umboðsskrifstofa (medical travel agencies) sem sérhæfðar eru innan 

lækningatengdrar ferðaþjónustu er vinsæl. Viðkomandi umboðsskrifstofur bjóða upp á 

pakkaferðir til ýmissa áfangastaða og halda vel utan um ferðamanninn og fylgdarmenn 

hans (Herrick, 2007; Horowitz og Rosensweig, 2007; Jeevan og Armstrong, 2008). 

Alþjóðleg gæðavottun er mikilvæg þeim heilbrigðisstofnunum sem starfa innan 

lækningatengdrar ferðaþjónustu. Vottun gefur neytendum tryggingu fyrir því að sú 

heilbrigðisþjónusta sem veitt er erlendis sé sambærileg þeirri sem í boði er á 

heimamarkaði. Joint Commission International (JCI) er umsvifamikið alþjóðlegt 

gæðavottunarfyrirtæki með aðsetur í Bandaríkjunum en fjöldi umboðsskrifstofa og 

neytenda reiðir sig á gæðastaðla fyrirtækisins. Undanfarin ár hefur fyrirtækið vottað 300 

heilbrigðisstofnanir í 39 löndum (Galland, 2008; Joint Commission International, e.d.). 

Þá má nefna gæðavottunarfyrirtækið QHA Trent Accreditation sem staðsett er í 

Bretlandi (QHA Trent, e.d.). 

Asíuríki hafa tekið forystu innan lækningatengdrar ferðaþjónustu. Sem dæmi má 

nefna Tæland, Indland, Singapore, Malasíu og Filippseyjar en viðkomandi lönd státa öll 

af einkasjúkrahúsum sem bjóða hágæða heilbrigðisþjónustu og einstakan aðbúnað. 

Ýmsar þjóðir innan Mið- og Suður - Ameríku hafa sömuleiðis sótt inn á þennan markað 

auk þjóða frá Miðausturlöndum og Afríku. Þrátt fyrir að vanþróaðar þjóðir hafi í meira 

mæli sótt inn á þennan markað hafa þróaðar þjóðir sömuleiðis markaðssett sína 

heilbrigðisþjónustu. Sem dæmi má nefna Belgíu, Möltu, Kanada, Þýskaland, Ísrael, Ítalíu, 

Pólland og Ungverjaland (Connell, 2006; International Medical Travel Journal, 2010; 

Horowitz og Rosensweig, 2007; Paffhausen o.fl., 2010). Fremur algengt er að þjóðir búi 

yfir sérhæfðri þekkingu á ákveðnum sviðum innan lækningatengdrar ferðaþjónustu. 

Þannig hafa Austur - Evrópuþjóðir á borð við Ungverjaland og Pólland lagt áherslu á 

lýtalækningar og tannlækningar, Jórdanía og Ísrael á frjósemismeðferðir, Suður – 

Ameríkuþjóðir á lýtalækningar og Kúba á meðferðir við húðsjúkdómum svo að eitthvað 

sé nefnt (Connell, 2006). 

Gagnrýnt hefur verið að vanþróaðar þjóðir bjóði útlendingum hágæða 

heilbrigðisþjónustu meðan íbúar þeirra búa margir hverjir við lélega heilbrigðisþjónustu. 

Sem dæmi lifir 40% Indverja undir fátæktarmörkum og hefur ekki aðgang að 

heilbrigðisþjónustu. Brýnt er að byggja upp innviði þeirrar heilbrigðisþjónustu sem 
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almenningi vanþróaðra landa stendur til boða. Þegar áhersla er hins vegar lögð á 

uppbyggingu lækningatengdrar ferðaþjónustu fyrir erlenda gesti vakna 

siðferðisspurningar (Connell, 2006; Gray og Poland, 2008). Þá hefur verið bent á að 

alþjóðlegar reglur og löggjöf séu ekki fyrir hendi innan lækningatengdrar ferðaþjónustu. 

Það hafi hamlandi áhrif á þróun atvinnugreinarinnar (Gray og Poland, 2008). 

2.2 Lækningatengd ferðaþjónusta á Íslandi 

Erlendir ferðamenn, sem koma hingað til lands, sækjast fyrst og fremst eftir 

augnaðgerðum, lýtalækningum, húðmeðferðum, frjósemismeðferðum og ýmsum 

smáaðgerðum. Opinberar tölur liggja þó ekki fyrir. Þá sinnir Landspítalinn tugum 

Færeyinga árlega í tengslum við þjónustusamning sem spítalinn gerði við færeysk 

stjórnvöld. Er einkum um að ræða æðaaðgerðir og krabbameinsmeðferðir. Einnig hefur 

spítalinn gert þjónustusamning við grænlensk stjórnvöld. Jafnframt er fremur algengt að 

Íslendingar búsettir erlendis komi hingað til lands og gangist undir aðgerðir. 

Bláa lónið er þekktasta vörumerki íslenskrar heilsuferðaþjónustu en 412.000 gestir 

heimsóttu þessa vinsælu heilsulind árið 2010. Fyrirtækið er brautryðjandi innan 

lækningatengdrar ferðaþjónustu hér á landi. Lækningamáttur lónsins dregur að sér 

erlenda psoriasis meðferðargesti frá mismunandi heimshornum og dvelja þeir í 

lækningalind lónsins í fjórar vikur. 40 erlendir gestir nýttu sér meðferðina árið 2010. 

Lengd hennar er þó ákveðin hindrun en þróun nýrrar tveggja vikna meðferðar stendur 

yfir. Lítil markaðssetning húðmeðferða hefur átt sér stað erlendis og koma gestir 

gjarnan vegna góðrar afspurnar auk þess sem sumir hafa komið áður. Þó er samningur 

við dönsk stjórnvöld í gildi. Einungis 15 herbergi eru í boði innan lækningalindarinnar. 

Mikil ásókn er í gistingu á meðal almennra gesta og eru herbergi nær alltaf fullnýtt. 

Fyrirtækið glímir því við lúxusvandmál þar sem ekki er brýn þörf á frekari 

markaðssetningu (Dagný Pétursdóttir munnleg heimild, 21. mars 2011). 

Á árunum 2008 og 2009 komu hingað til lands um 60 erlendir ferðamenn á mánuði í 

augnaðgerðir og um 10 í lýtaaðgerðir. Flestir komu frá Færeyjum, Grænlandi og Noregi 

(Guðlaugur Þór Þórðarson munnleg heimild, 19. febrúar 2011). Jafnframt voru 

útlendingar um 10% þeirra sem nýttu sér frjósemismeðferðir hér á landi árið 2009. Af 

þeim komu 40% frá Noregi, 32% frá Færeyjum og 28% frá öðrum löndum svo sem 

Danmörku, Svíþjóð, Bandaríkjunum, Ítalíu og Aruba (Þórður Óskarsson munnleg heimild, 
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24. september 2010). Þá hefur stjórn Heilsustofnunar NLFÍ í Hveragerði nýlega samþykkt 

að taka á móti erlendum sjúklingum sem sækjast eftir endurhæfingarmeðferð en beiðnir 

hafa meðal annars borist frá Norðurlöndum og Bandaríkjunum (Erla Gerður Sveinsdóttir 

munnleg heimild, 19. febrúar 2011). 

Uppbygging tveggja einkarekinna sjúkrahúsa fyrir erlenda ferðamenn er nú í 

undirbúningi hér á landi. Iceland Healthcare undirbýr opnun einkasjúkrahússins Lava 

Clinic á Reykjanesi en markhópur félagsins er alþjóðlegur. Sjúkrahúsið mun sérhæfa sig í 

mjaðmaliða- og hnjáaðgerðum auk aðgerða vegna offitu. Þá verður boðið upp á 

sérhæfða endurhæfingu. Allt að 300 störf munu skapast í tengslum við einkasjúkrahúsið 

sem anna mun 2.000 sjúklingum á ári (LavaClinic, e.d). 

Þá undirbýr PrimaCare stofnun einkarekins liðskiptasjúkrahúss og hótels í 

Mosfellsbæ. Sjúkrahúsið mun sérhæfa sig í mjaðmaliða- og hnjáaðgerðum fyrir 

útlendinga. Það mun anna allt að 5.000 sjúklingum á ári auk þess sem áætlanir gera ráð 

fyrir að 6.000-10.000 gestir muni dvelja árlega á hótelinu. Allt að 600-1.000 ný störf 

munu skapast í tengslum við starfsemina auk þeirra starfa sem verða til á 

byggingartíma. Áhersla verður lögð á umhverfissjónarmið við byggingu og rekstur 

sjúkrahússins auk þess sem fyrirtækið mun leggja áherslu á sjálfbærni og samspil við 

náttúruna (Gunnar Ármannsson munnleg heimild, 19. febrúar 2011; PrimaCare Medical 

Resort Iceland, e.d.). 

Nordic Smile opnaði nýlega tannlæknaferðaþjónustu í Reykjavík sem einbeitir sér að 

erlendum ferðamönnum. Boðið er upp á tannígræðslur á verði sem er miklu lægra en í 

sambærilegum aðgerðum í Bretlandi og í Bandaríkjunum. Markhópur fyrirtækisins er 

alþjóðlegur og þarf hver sjúklingur að meðaltali að koma þrisvar sinnum til landsins. 

Ávinningur íslenskrar ferðaþjónustu getur því verið töluverður (Nordic Smile, e.d.). Þá 

vinnur Nordic Health Pro að því að miðla íslenskri læknisþjónustu til erlendra 

ferðamanna. Fyrirtækið hefur milligöngu um þá þjónustu sem íslenskar læknastofur og 

læknamiðstöðvar bjóða upp á og er að hefja starfsemi (Nordic Health Pro, e.d.). 

Samtök um heilsutengda ferðaþjónustu (Ísland of Health) voru stofnuð í janúar árið 

2010. Markmið þeirra er að efla heilsuferðaþjónustu á Íslandi, bæði innan 

vellíðunarferðaþjónustu og lækningatengdrar ferðaþjónustu. Hlutverk samtakanna er að 

vera samráðsvettvangur, styrkja tengsl og miðla þekkingu innan heilsuferðaþjónustu á 
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Íslandi. Jafnframt að stuðla að nýsköpun, fagmennsku og uppbyggingu gæðamála í 

greininni og standa að sameiginlegri kynningu og markaðssetningu á 

heilsuferðaþjónustu. Samtökin stefna að því að 20% ferðamanna komi til Íslands vegna 

heilsuferðaþjónustu árið 2021. Áætlað er að það skapi rúmlega 40% heildartekna í 

greininni (Ísland of Health, 2011). 

Til þess að hefja rekstur innan heilbrigðisþjónustu hér á landi þarf að tilkynna það 

landlæknisembættinu og staðfesting þess þarf að liggja fyrir. Þeir sem tryggja sér 

staðfestingu geta stundað lækningatengda ferðaþjónustu. Þau lög sem um þetta gilda 

eru lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 og lög um landlækni nr. 41/2007. Lögin 

tryggja jafnframt gæðaeftirlit með heilbrigðisþjónustu og heilbrigðisstarfsmönnum. Þá 

veita lög um sjúkratryggingu nr. 111/2000 neytendum heilbrigðisþjónustu vörn.  

Höfundi er einungis kunnugt um eina rannsókn á lækningatengdri ferðþjónusta hér á 

landi. Í spurningakönnun sem framkvæmd var meðal íslenskra skurðlækna og 

svæfingalækna kom í ljós að 79,3% lækna telja grundvöll fyrir lækningatengdri 

ferðaþjónustu á Íslandi auk þess sem 83,9% telja þjónustuna samkeppnishæfa í gæðum. 

Í rannsókninni var jafnframt kannað með spurningalista hvort ferðamenn gætu hugsað 

sér að leita eftir lækningatengdri ferðaþjónustu hér á landi. 73% sögðu koma til greina 

að kaupa læknisþjónusu á Íslandi en 27% sögðust ekki geta hugsað sér það (Adda 

Þorbjörg Sigurjónsdóttir, 2009). 
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3 Samkeppnishæfni 

Alþjóðaviðskipti byggjast í meginatriðum á tvenns konar kenningum innan fræðanna. Í 

fyrsta lagi kenningunni um hlutfallslega yfirburði (comparative advantage) en hún var 

sett fram af breska hagfræðingnum David Ricardo í upphafi 19. aldar. Kenningin skýrir 

ágætlega þann hag sem þjóðir geta haft af alþjóðaviðskiptum þar sem hlutfallslegir 

yfirburðir hvetja til viðskipta. Í henni felst að þjóðir geti hagnast af því að framleiða og 

flytja út þær vörur sem þær geta framleitt með minni kostnaði en aðrar þjóðir eða með 

hlutfallslegum yfirburðum. Á sama hátt flytja þjóðir inn þær vörur sem þær geta ekki 

framleitt hlutfallslega ódýrt með hlutfallslegum yfirburðum (Crouch og Ritchie, 1999; 

Porter, 2008).   

Hins vegar byggja fræðin á kenningunni um samkeppnisyfirburði (competitive 

advantage) en hún var sett fram af Michael E. Porter, prófessor við Harvard háskóla, og 

er að hluta til gagnrýni á kenninguna um hlutfallslega yfirburði. Samkeppnisyfirburðir 

snúast í meginatriðum um þann ávinning sem þjóðir hafa af því að auka framleiðni 

(productivity) sína. Aukin framleiðni eykur verðmætasköpun sem leiðir af sér aukinn 

hagvöxt. Fátt skiptir meira máli fyrir þjóðfélagsþegna en hagvöxtur enda leiðir hann 

almennt til betri lífskjara (Ketels, 2006; Porter, 1990b). 

Aukin alþjóðavæðing hefur á undanförnum árum leitt til þess að samkeppnishæfni 

þjóða nýtur sífellt meiri athygli. Hlutverk þjóðarinnar er mikilvægara en áður og hefur 

farið vaxandi (Porter, 2008). 

Efnahags- og framfarastofnun Evrópu (OECD) skilgreinir samkeppnishæfni þjóða sem 

getu þjóðar, við frjálsar og sanngjarnar markaðsaðstæður, til að framleiða vörur og 

þjónustu sem standa undir kröfum alþjóðlegs markaðar og jafnframt viðhalda og auka 

tekjur þjóðarinnar til lengri tíma (Thompson og Ward, 2005). Alþjóðaefnahagsráðið 

(World Economic Forum) skilgreinir samkeppnishæfni þjóða hins vegar sem getu þjóða 

til að ná viðvarandi vexti þjóðartekna á mann. Stofnunin mælir þannig ekki 

landsframleiðslu á íbúa heldur getu þjóða til að auka tekjurnar á hvern íbúa 

(Iðntæknistofnun, 2006). 
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Lífskjör þjóða ákvarðast aðallega af framleiðni efnahagslífsins. Þau velta á því hversu 

vel vinnuframlag, fjármagn (capital) og auðlindir nýtast til þess að framleiða verðmæti í 

formi vöru og þjónustu og afköstum framleiðslunnar. Framleiðni veltur sömuleiðis á 

hæfni þjóðarinnar til þess að virkja mögulegan mannauð (Porter, 2005a). 

Í bókinni „The Competitive Advantage of Nations“ leitaði Porter svara við því hvers 

vegna sumar þjóðir ná árangri fremur en aðrar. Bókin, sem hlaut gríðarlega athygli, var 

gefin út árið 1990 og var afrakstur fjögurra ára rannsókna meðal tíu þjóða (Porter, 

2008). Þessar þjóðir voru Danmörk, Þýskaland, Ítalía, Japan, Kórea, Singapore, Svíþjóð, 

Sviss, Bretland og Bandaríkin sem til samans báru ábyrgð á helmingi alls útflutnings í 

heiminum árið 1985. Þrjár þeirra, Bandaríkin, Japan og Þýskaland, voru á þessum tíma 

leiðtogar iðnvelda á heimsvísu. Rúmlega 30 rannsóknarteymi aðstoðuðu Porter meðan á 

rannsókninni stóð. Flest þeirra voru skipuð heimamönnum eða staðsett á þeim svæðum 

sem til rannsóknar voru. Allir rannsakendur notuðu sömu aðferðafræði (Porter, 1990a). 

Markmiðið var að rannsaka hvers vegna sumar þjóðir ná samkeppnisyfirburðum í 

tilteknum atvinnugreinum. Fyrri rannsóknir á samkeppnishæfni þjóða höfðu flestar 

beinst að einstaka þjóðum eða tvíhliða samanburði. Með því að rannsaka þjóðir sem 

bjuggu yfir breytilegum einkennum og aðstæðum var leitast við að aðskilja 

undirliggjandi grundvallarþætti í samkeppnishæfni þjóða (Porter, 2008). Porter komst að 

þeirri niðurstöðu að sameiginlegar ástæður væru fyrir því hvers vegna sumar þjóðir 

næðu samkeppnisyfirburðum í atvinnugreinum fremur en aðrar. Niðurstöðurnar setti 

hann fram í demantslaga líkani, demanti Porters. Demantslíkanið er án vafa þekktast 

þeirra líkana sem varpa ljósi á samkeppnishæfni (Runólfur Smári Steinþórsson, 2010, 

Porter, 1990b). 

3.1 Framleiðni, nýsköpun og hagsæld 

Samkvæmt hefðbundnum hagfræðikenningum ræðst samkeppnishæfni þjóða einkum af 

launakostnaði, stýrivöxtum, gengi gjaldmiðla og náttúruauðlindum. Porter (1990a) 

bendir hins vegar á að einstakir þættir geri þjóðir ekki samkeppnishæfari en aðrar 

þjóðir. Lágt gengi, ódýrt vinnuafl, náttúruauðlindir, skattastefna og styrkir leiði þannig 

ekki til aukinnar samkeppnishæfni enda séu fjölmörg dæmi um þjóðir sem hafi búið við 

mikla hagsæld þrátt fyrir háan launakostnað, háa stýrivexti og óstöðugt gengi. 
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Porter heldur því fram að hagsæld þjóða sé áunnin (created) en ekki fengin í arf 

(inherited). Hagsæld skapist af efnahagslegri verðmætasköpun og hæfni til nýsköpunar 

og þróunar. Þjóðir öðlist samkeppnisforskot í þeim atvinnugreinum þar sem ákjósanlegt 

umhverfi er fyrir hendi. Nýting takmarkaðra náttúruauðlinda, sem þjóðir hafa fengið í 

arf, endurspeglar að sögn Porters ekki hagsæld eða undirliggjandi samkeppnishæfni 

viðkomandi þjóða. Vísbendingar benda til þess að erfð hagsæld sé oft öflug hindrun 

aukinnar samkeppnishæfni og styðji lítið við eflingu hennar (Ketels, 2006; Porter 1990a). 

Meginmarkmið hverrar þjóðar er að bjóða þegnum sínum góð lífskjör og fátt skiptir 

meira máli fyrir velferð þjóðfélagsþegna en hagvöxtur. Aukinn hagvöxtur leiðir til hærri 

launa, aukinnar atvinnu, sterkari gjaldmiðla, meiri hagnaðar, minni fátæktar, fleiri 

viðskiptatækifæra, almennt betri lífsgæða og laðar aukinheldur til sín fjármagn svo að 

eitthvað sé nefnt. Til þess að öðlast skilning á samkeppnishæfni er mikilvægt að huga að 

hagsæld, framleiðni og nýsköpun (Iðntæknistofnun, 2006; Porter, 2005a). 

Framleiðni og nýsköpun eru lykilatriði í skilgreiningu Porters á samkeppnishæfni og 

úrslitaþættir varðandi hagsæld þjóða. Geta til nýsköpunar ýtir undir framleiðni og aukin 

framleiðni eflir hagsæld. Nýsköpun er lykillinn að samkeppnishæfni en velgengni stafar 

ekki síst af getu og færni fyrirtækja og stofnana til nýsköpunar (Ketels, 2006; Porter, 

1990b; 2005a). 

Samkeppnishæfni endurspeglar með öðrum orðum möguleika og getu þjóðarinnar til 

verðmætasköpunar og ekki síst framleiðnina við að skapa verðmæti úr auðlindum 

þjóðarinnar. Þessar auðlindir felast í fólki, náttúruauðlindum, auðlindum fjármuna auk 

auðlinda á ýmsum sviðum þekkingar s.s einkaleyfum, auðkennum, tengslum, skipulagi 

og stjórnun fyrirtækja og stofnana (Runólfur Smári Steinþórsson, 2010). Framleiðni er 

þannig grundvallaratriði í langtíma lífsgæðum þjóðar. Því meiri framleiðni, þeim mun 

meiri verðmæti myndast sem áhrif hafa á hagsældina (Porter, 2005a; 2008). 

Að sögn Porters getur heimaland fyrirtækja haft mikið um það að segja hvort þeim 

takist að ná samkeppnisyfirburðum á alþjóðlegum mörkuðum. Hann segir þó mikilvægt 

að hafa í huga að það séu fyrirtæki sem stundi samkeppni alþjóðlega, ekki þjóðir. 

Verðmætasköpun eigi sér stað í fyrirtækjum, stofnunum og félagasamtökum og einungis 

viðkomandi aðilar geti skapað verðmæti. Fyrirtæki verða sífellt að auka framleiðni sína 

hvort sem þau vilja viðhalda eða auka samkeppnishæfni sína, sem dæmi með því að 
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auka vörugæði, bæta afköst, efla þjónustu eða þróa nýja tækni við vöruframleiðslu. Það 

sem hvetji fyrirtæki áfram sé að uppfylla þarfir viðskiptavina (Porter, 1990a; 2005a; 

2008). 

Porter (2008) telur að engin þjóð geti verið samkeppnishæf í öllum atvinnugreinum. 

Þær þjóðir sem bjóði einna bestu lífskjörin hafi jafnan margar atvinnugreinar þar sem 

fyrirtæki eru ekki samkeppnishæf. Þjóðir ná gjarnan árangri í atvinnugreinum þar sem 

heimamarkaður er kraftmikill og krefjandi. Þær atvinnugreinar sem ná að skara fram úr 

eru oft og tíðum tengdar innbyrðis og veita hver annarri stuðning. Ekki skiptir höfuðmáli 

á hvaða starfsemi þjóð byggir verðmætasköpun sína þegar kemur að samkeppnishæfni 

heldur hvernig þjóðin ber sig að við verðmætasköpunina. Mestu máli skiptir að marka 

stefnu sem eykur framleiðni og bætir árangur til langs tíma. 

Porter varar þjóðir við því að gefast upp á atvinnugreinum. Farsælla sé að byggja upp 

þekkingu þar sem nýsköpun og þróun skipi mikilvægan sess. Það auki framleiðni og efli 

samkeppnishæfni. Samkeppnishæf þjóð leiði jafnframt af sér samkeppnishæf fyrirtæki 

sem auki framleiðni þjóðarinnar (Porter, 2005a; 2008). 

Margar þjóðir geta eflt hagsæld sína með því að auka framleiðni að sögn Porters 

(2005a). Ein megin áskorun efnahagslegrar þróunar er hvernig mögulegt er að ná 

skjótum og viðvarandi vexti í framleiðni. Mikilvægt er þó að hafa í huga að efling 

samkeppnishæfni er endalaus vinna. Það að bæta samkeppnishæfni er sérstök áskorun, 

einstök stefna getur ekki skapað samkeppnishæfni. Stöðugt þarf að fylgjast með 

samkeppnisstöðu og leita leiða til þess að styrkja hana. Einungis margskonar 

endurbætur telja sem óhjákvæmilega tekur tíma að koma í framkvæmd. Að efla 

samkeppnishæfni er ein mesta áskorun sem þjóðir standa frammi fyrir. 

Fjöldi þjóða og svæða hefur á undanförnum árum tileinkað sér kenningar og 

aðferðafræði Porters til þess að stuðla að aukinni framleiðni og verðmætasköpun, 

aukinni samkeppnishæfni og almennri hagsæld. Sem dæmi má nefna Baskaland, sem 

hefur uppskorið hagvöxt umfram önnur svæði á Spáni, og Katalóníu sem er með hæstu 

tekjur á íbúa á Spáni. Einnig má nefna Finnland sem náð hefur góðum árangri eftir djúpa 

efnahagskreppu á tíunda áratugnum auk Connecticut fylkis sem hefur verið með mestu 

tekjur á íbúa í Bandaríkjunum (Hálfdán Karlsson, 2009). 
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3.2 Demantur Porters 

Samkvæmt demantskenningu Porters (1990b) eru það einkum fjórir þættir sem mestu 

máli skipta um samkeppnishæfni þjóðar. Þessir þættir eru framleiðsluskilyrði, 

eftirspurnarskilyrði, stuðningsgreinar og tengdar atvinnugreinar auk stefnu, skipulags og 

samkeppni. 

Líkanið varpar ljósi á samkeppnishæfni út frá ofangreindum fjórum þáttum sem til 

samans mynda demant Porters. Samspil þáttanna ræður mestu um samkeppnishæfni 

þjóðar og möguleika fyrirtækja, í einstökum atvinnugreinum, til þess að skapa verðmæti 

og ná samkeppnisyfirburðum gagnvart fyrirtækjum annarra þjóða. Styrkleikar í einum 

þætti geta styrkt aðra þætti. Slíkt getur leitt til aukinnar framleiðni og meiri 

samkeppnishæfni þjóðarinnar. Að auki hafa tveir aðrir þættir áhrif á þessa fjóra þætti en 

þeir eru tilviljanir (chance) og stjórnvöld. Mynd 1 sýnir demant Porters (Porter, 1990b; 

Snowdon og Stonehouse, 2006).  

 

Mynd 1. Demantur Porters – þættir sem hafa áhrif á samkeppnishæfni þjóða 

Porter (1990b) telur styrkleika í öllum þáttum demantsins leiða til aukinna möguleika 

þjóða á því að ná og viðhalda samkeppnisyfirburðum í atvinnugrein. Í slíkum tilfellum er 

demanturinn sagður hagstæður þar sem hver þáttur hefur gagnkvæm styrkjandi áhrif á 
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hina. Þetta er þó ekki skilyrði fyrir velgengni því að einn eða tveir sterkir þættir geta 

nægt til þess að þjóð nái samkeppnisyfirburðum í ákveðnum atvinnugreinum, 

sérstaklega í þeim tilfellum þar sem atvinnugrein byggist á náttúruauðlindum. Veikleikar 

draga að sama skapi úr möguleikum atvinnugreina til þess að ná samkeppnisyfirburðum. 

Allt frá því að Porter kynnti fyrst kenningu sína um demantinn hefur líkanið verið nýtt 

sem verkfæri til þess að kortleggja samkeppnishæfni. Sú reynsla sem skapast hefur, frá 

þeim tíma, á hinum ýmsu svæðum hefur leitt af sér betri skilning á hinum ýmsu þáttum 

demantsins (Ketels, 2006). Porter og Ketels, samstarfsmaður Porters, hafa notað 

demantinn til þess að kortleggja samkeppnishæfni fjölda þjóða, meðal annars Bretlands 

(Porter og Ketels, 2003) og Singapore (Ketels, Lall og Siong, 2009). Jafnframt hefur 

Porter flutt fyrirlestra í fjölmörgum löndum á undanförnum árum þar sem hann hefur 

kynnt hugmyndafræði sína og fjallað um samkeppnishæfni viðkomandi þjóða. Nokkur 

dæmi eru Kína (Porter, 2004), Lúxemborg (Porter, 2005b), Ísland (Porter, 2006), Suður 

Afríka (Porter, 2007) og Mexíkó (Porter, 2009).  

Þrátt fyrir að demanturinn hafi upphaflega verið þróaður til þess að bera saman 

einstaka atvinnuvegi mismunandi þjóða er jafnframt hægt að nota hann til þess að 

skoða samkeppnishæfni svæða, borga og fyrirtækjaklasa (Porter, 2008).  

3.2.1 Framleiðsluskilyrði 

Fyrsti þáttur demantsins vísar til framleiðsluþátta en þeir skipta miklu máli varðandi 

samkeppnishæfni þjóða. Framleiðsluþættirnir skiptast að mati Porters (1990b) í fimm 

hluta og eru eftirfarandi: 

Mannauður (human resources): Segir til um fjölda og færni starfsmanna. 

Starfsmannakostnaður, vinnutími, vinnusiðferði og fleiri þættir falla sömuleiðis undir 

þennan þátt. 

Náttúruauðlindir (physical resources): Hér er átt við gnægð, gæði, aðgengi og kostnað 

við land en einnig landfræðilega staðsetningu og stærð þjóða. Að auki falla orkugjafar, 

fiskimið, loftslag, vatn, steinefni og timbur undir þennan þátt. Landfræðileg staðsetning 

hefur áhrif á ferðakostnað og þægindi í viðskiptum. Ýmsar þjóðir hafa haft ávinning af 

legu lands síns. Tímabelti skipta sömuleiðis máli í alþjóðaviðskiptum. London hefur, í 

gegnum tíðina, haft hag af sínu tímabelti enda getur Bretland bæði átt samskipti við 

Bandaríkin og Japan á venjulegum vinnutíma. 
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Þekking (knowledge resources): Vísar til sérþekkingar og verkkunnáttu þjóðarinnar á 

hinum ýmsu sviðum. Umfram allt er átt við vísindalega þekkingu, tæknilega þekkingu og 

markaðsþekkingu. Undir þennan þátt falla háskólar, opinberar og einkareknar 

rannsóknarstofnanir, opinberar hagstofur, viðskipta- og vísindabókmenntir, 

markaðsrannsóknaskýrslur og gagnagrunnar. 

Fjármagn (capital): Segir til um magn, aðgengi og kostnað við fjármagn. Sparnaður 

þjóðarinnar (national rate of savings) og fjármálamarkaðir falla sömuleiðis undir þennan 

þátt.  

Innviðir (infrastructure): Vísar til gerðar og gæða þeirra innviða sem áhrif hafa á 

samkeppni tiltekinna atvinnugreina. Hér er átt við samgöngukerfi, fjarskiptakerfi, 

póstþjónustu, upplýsingatækni og fjármunaflutninga. Húsnæði og menning eru 

sömuleiðis þættir sem áhrif hafa á lífsgæði þjóða og möguleika þeirra til þess að laða að 

sér eftirsóknarvert starfsfólk. 

Samkeppnishæfni þjóða ræðst ekki eingöngu af gæðum framleiðsluþátta. Meira máli 

skiptir að framleiðsluþættir séu nýttir á skilvirkan hátt. Engin þjóð getur skapað eða 

endurbætt allar tegundir framleiðsluþátta. Það ræðst af öðrum þáttum demantsins 

hvaða framleiðsluþætti þjóð leggur áherslu á (Porter, 1990b). 

3.2.2 Eftirspurnarskilyrði 

Annar þáttur sem sömuleiðis ræður miklu um samkeppnishæfni vísar til eðlis 

eftirspurnar á heimamarkaði eftir vörum og þjónustu tiltekinnar atvinnugreinar. Porter 

(1990b) telur að þrír eiginleikar séu mikilvægir til þess að auka líkur á velgengni á 

erlendum mörkuðum. Þeir eru samsetning eftirspurnar á heimamarkaði (home demand 

composition), stærð og vöxtur eftirspurnar á heimamarkaði (demand size and pattern of 

growth) og hvernig eftirspurn á heimamarkaði getur spáð fyrir um eftirspurn á 

erlendum mörkuðum (internationalization of domestic demand). 

Samsetning eftirspurnar á heimamarkaði hefur mikil áhrif á samkeppnishæfni þjóða 

enda mótar hún hvernig fyrirtæki skynja, túlka og bregðast við þörfum kaupenda á 

heimamarkaði. Þjóðir ná samkeppnisyfirburðum í þeim atvinnugreinum þar sem 

eftirspurn á heimamarkaði veitir fyrirtækjum skýrari og skjótari mynd af þörfum 

neytenda en samkeppnisaðilar á erlendum mörkuðum eiga kost á. Skilningurinn eykst 

gjarnan vegna þrýstings og væntinga frá kröfuhörðum kaupendum sem leiða til þess að 
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fyrirtæki bæta gæði og nýsköpun. Í kjölfarið eykst framleiðni og þar með 

samkeppnishæfni (Porter, 1990b). 

Stærð heimamarkaðar og vöxtur eftirspurnar getur haft áhrif á möguleika þjóða til 

þess að ná samkeppnisyfirburðum í tiltekinni atvinnugrein. Stór heimamarkaður getur 

flokkast sem styrkleiki vegna stærðarhagkvæmni, sérstaklega í þeim atvinnugreinum þar 

sem stofnkostnaður er hár, rannsóknar- og þróunarkostnaður mikill og tækninýjunga 

krafist. Stærð heimamarkaðar getur sömuleiðs verið veikleiki, sérstaklega þegar næg 

tækifæri á heimamarkaði letja fyrirtæki til þess að sækja inn á erlenda markaði. Mettun 

á heimamarkaði getur leitt til þess að fyrirtæki neyðast til þess að keppa á 

alþjóðamarkaði ætli þau sér að stækka meira (Porter, 1990b). 

Gefi eftirspurn á heimamarkaði hugmynd um eftirspurn á nýjum erlendum 

mörkuðum getur það leitt til samkeppnisforskots. Sem dæmi um þetta mætti nefna 

fyrirtæki sem nær að uppfylla þarfir hóps kaupenda á heimamarkaði sem líkist mjög 

kaupendum á erlendum mörkuðum (Porter, 1990b). 

Stærð heimamarkaðar leikur að sögn Porters (1990b) flókið hlutverk í 

samkeppnisyfirburðum þjóða enda leiðir stór heimamarkaður ekki til 

samkeppnisyfirburða. Kröfuharðir kaupendur sem hvetja fyrirtæki til þess að koma fram 

með nýjungar skipta mun meira máli. 

3.2.3 Stuðningsgreinar og tengdar atvinnugreinar 

Þriðji þáttur demantsins er tilvist eða skortur á alþjóðlega sérhæfðum birgjum og 

tengdum atvinnugreinum sem eru alþjóðlega samkeppnishæf. Birgjar og tengdar 

atvinnugreinar geta ýmist leitt til aukinnar samkeppnishæfni eða dregið úr henni 

(Porter, 1990b). 

Sérhæfðir birgjar geta eflt samkeppnishæfni atvinnugreinar á ýmsan hátt. Þau 

fyrirtæki sem tengjast alþjóðlega sérhæfðum birgjum, fá aðföng gjarnan með skilvirkum 

hætti og jafnvel með forgangi. Sömuleiðis öðlast þau aðgang að upplýsingum, nýrri 

tækni, nýjum hugmyndum og nýsköpun. Landfræðileg nálægð fyrirtækja við birgja getur 

einnig reynst gagnleg. Mestur ávinningur hlýst þó af því þegar fyrirtæki og birgjar eru 

samhæfð, vinna náið saman og hafa aðgang að nýjungum og upplýsingum hjá hver 

öðrum. Þetta á sérstaklega við um rannsóknar- og þróunarvinnu þar sem sameiginleg 

úrlausn vandamála getur leitt til árangursríkra lausna og aukinnar samkeppnishæfni. 
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Leðurskóiðnaðurinn á Ítalíu er dæmi um vel heppnað samstarf milli skóframleiðenda og 

birgja sem framleiða leður. Þar vinna aðilar náið saman með góðum árangri. Ávinningur 

af samstarfi kemur þó ekki af sjálfu sér og báðir aðilar þurfa að leggja á sig vinnu til þess 

að ná góðum árangri (Porter, 1990b). 

Porter (1990b) segir alþjóðlega samkeppnishæfar tengdar atvinnugreinar sömuleiðis 

geta aukið samkeppnishæfni fyrirtækja á svipaðan hátt og sérhæfðir alþjóðlegir birgjar, 

meðal annars með samhæfðri starfsemi innan virðiskeðjunnar í tækniþróun, 

framleiðslu, dreifingu, markaðssetningu eða þjónustu. Þegar margar tengdar 

atvinnugreinar eru alþjóðlega samkeppnishæfar nær þjóð gjarnan góðum árangri á 

alþjóðamörkuðum. Bílaiðnaðurinn í Svíþjóð, sem var leiðandi á heimsvísu, leiddi sem 

dæmi af sér samkeppnisforskot sænska flutningabílaiðnaðarins. Myndavélaiðnaðurinn í 

Japan, sem jafnframt var leiðandi á heimsvísu, varð sömuleiðis til þess að japönsk 

ljósritunarvélaframleiðsla varð leiðandi um allan heim. 

3.2.4 Stefna, skipulag og samkeppni 

Fjórði og síðasti þáttur demantsins vísar til stefnu, skipulags og samkeppni fyrirtækja en 

árangursríkt samspil þessara þriggja þátta getur aukið samkeppnishæfni innan 

atvinnugreinar (Porter, 1990b). 

Engin ákveðin stefna eða skipulag er við lýði hvarvetna í heiminum. Þó er ljóst að 

þjóðir ná oft og tíðum árangri í atvinnugreinum þar sem stjórnunarstíll, stefna og 

skipulag samræmist þeim viðmiðum sem eru ríkjandi. Stefna og skipulag fyrirtækja 

mótast gjarnan af viðhorfum og hefðum og er hvort tveggja breytilegt milli þjóða og 

innan mismunandi atvinnugreina. Nefna má ítölsk alþjóðafyrirtæki en þau eru að jafnaði 

lítil eða meðalstór og í einkaeigu. Einnig má minnast á þýsk fyrirtæki en stjórnendur 

þeirra hafa margir tæknilega menntun. Ýmislegt hefur áhrif á stærð fyrirtækja og 

stjórnun. Sem dæmi má nefna viðhorf til valds, samskipta og stjórnunar auk félagslegra 

viðmiða. Félagsleg viðmið eiga sér gjarnan djúpar og óáþreifanlegar rætur í menntakerfi, 

þjóðfélags- og trúarsögu, fjölskyldugerð og öðrum þjóðfélagsþáttum. Markmiðasetning 

fyrirtækja er sömuleiðis mismunandi eftir þjóðum auk þess sem ólíkir hlutir hvetja 

starfsmenn og stjórnendur til þess að ná árangri. Tungumálakunnátta og vilji þjóðar til 

þess að læra erlent tungumál er jafnframt mismunandi milli þjóða en hvort tveggja 

getur haft áhrif á það hvernig fyrirtæki aðlagast alþjóðlega (Porter, 1990b). 
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Tengsl kröftugrar samkeppni á heimamarkaði og samkeppnisyfirburða í atvinnugrein 

er úrslitaatriði í kenningu Porters (1990b) og rannsóknir hans sýna að afar sterk tengsl 

eru þarna á milli. Þær atvinnugreinar þjóða sem leiðandi eru á heimsvísu standa oftar en 

ekki í kröftugri samkeppni á heimamarkaði. Nefna má lyfjaiðnaðinn í Sviss, efnaiðnaðinn 

í Þýskalandi, bílaiðnaðinn í Svíþjóð auk tölvu- og hugbúnaðariðnaðarins í 

Bandaríkjunum. 

Fyrirtæki sem eru í mikilli samkeppni á heimamarkaði þrýsta hvert á annað til þess að 

verða ekki undir á markaðnum. Eðli samkeppninnar skiptir sömuleiðis máli. Í kjölfarið 

aukast gæði og nýsköpun. Sú hugsun að koma í veg fyrir samkeppni á heimamarkaði 

getur dregið verulega úr samkeppnishæfni atvinnugreina að sögn Porters. Þetta getur 

meðal annars átt við í þeim tilfellum þar sem stjórnvöld hygla ákveðnu fyrirtæki með 

styrkjum og koma þannig í veg fyrir samkeppni á heimamarkaði. Fyrirtæki sem ekki eru í 

mikilli samkeppni á heimamarkaði eru sjaldan leiðandi á heimsvísu (Porter, 1990b; 

Snowdon og Stonehouse, 2006). 

3.2.5 Viðbótarþættir 

Tveir aðrir þættir hafa áhrif á alla þætti demantsins ýmist á jákvæðan eða neikvæðan 

hátt. Þeir eru tilviljanir og stjórnvöld (Porter, 1990b). 

Tilviljanir geta orðið til þess að ákveðnar atvinnugreinar ná samkeppnisyfirburðum en 

mörg slík dæmi má finna í sögunni. Tilviljanir hafa lítið með aðstæður þjóða að gera og 

eru alla jafna utan áhrifavalds fyrirtækja og stjórnvalda. Dæmi um tilviljanir eru 

uppfinningar, meiriháttar tækninýjungar, sveiflur á gengi og fjármálamörkuðum, 

eftirspurnarbylgjur á heimsmarkaði, stríð og ákvarðanir erlendra ríkisstjórna. Tilviljanir 

eru mikilvægar enda geta þær stuðlað að breytingum á samkeppnisumhverfi. Þær geta 

rústað samkeppnisforskoti leiðandi markaðsaðila og leitt til inngöngu nýrra aðila vegna 

breyttra aðstæðna (Porter, 1990b). 

Stjórnvöld geta aukið og minnkað samkeppnishæfni þjóða. Porter leggur áherslu á 

mikilvægi þess að þau skapi fyrirtækjum góð skilyrði til verðmætasköpunar. Slíkt efli 

samkeppnishæfni. Jafnframt ráðleggur hann stjórnvöldum að hvetja fyrirtæki til þess að 

takast á við nýjar áskoranir og styðja þau við að sækja inn í nýjar atvinnugreinar. 

Hlutverk stjórnvalda sé þýðingarmikið og felist fyrst og fremst í því að hafa áhrif á helstu 
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þætti demantsins. Bein afskipti stjórnvalda séu almennt ekki árangursrík (Porter, 1990b; 

2008). 

Stjórnvöld geta haft áhrif á framleiðsluskilyrði með ýmsum hætti. Meðal annars með 

menntastefnu, stefnu á fjármálamörkuðum, aðgengi að upplýsingum og með því að 

bæta innviði. Einnig geta þau haft áhrif með styrkjum, niðurgreiðslum og 

rannsóknastefnu á sviði vísinda og tækni. Ennfremur geta stjórnvöld haft töluverð áhrif 

á eftirspurnarskilyrði á heimamarkaði, til dæmis með reglum og stöðlum. Stjórnvöld eru 

oft einn helsti kaupandi ákveðinna vara eða þjónustu og hlutverk stjórnvalds sem 

kaupanda getur ýmist styrkt eða skaðað atvinnugreinar þjóðarinnar. Stjórnvöld geta 

stuðlað að aukinni samkeppni á heimamarkaði með því að gera kröfur sem kaupandi og 

ýta þar með undir aukna framleiðni og nýsköpun (Porter, 1990b). 

Stjórnvöld geta sömuleiðis haft áhrif á stuðningsgreinar og tengdar atvinnugreinar, 

meðal annars með reglugerðum í stoðþjónustu og byggðastefnu. Jafnframt geta 

stjórnvöld hlúð að tilteknum klösum og haft þannig áhrif á framgang þeirra. Að lokum 

geta stjórnvöld haft áhrif á stefnu, skipulag og samkeppni fyrirtækja með lagasetningu 

og reglugerðum en einnig með tollum, styrkjum og niðurgreiðslum (Porter, 1990b). 

3.3 Gagnrýni 

Kenning Porters um samkeppnishæfni þjóða hefur notið mikilla vinsælda og verið nýtt 

víða. Hún er þó ekki óumdeild fremur en margar aðrar fræðikenningar hans eða annarra 

fræðimanna. Skilgreining Porters á hugtakinu samkeppnishæfni þjóða hefur verið 

véfengd og valdið deilum. Þá hefur Porter verið gagnrýndur fyrir mótsagnakenndar 

röksemdir í fullyrðingum sínum auk þess sem hann þykir leggja of mikla áherslu á 

tímafreka greiningu (Davies og Ellis, 2000; Enright og Newton, 2005; Thompson og 

Ward, 2005). 

Hagfræðingurinn og Nóbelsverðlaunahafinn Paul Krugman er einn helsti gagnrýnandi 

Porters. Hann heldur því fram að kenning Porters um samkeppnishæfni þjóða sé röng og 

leiði stefnu þjóða í efnahagsmálum inn á rangar brautir. Kenningin sé því hættuleg 

alþjóðlegu hagkerfi. Krugman segir að ekki sé hægt að líkja saman samkeppnishæfni 

þjóða og fyrirtækja. Illa rekið fyrirtæki hætti fljótlega starfsemi en annað eigi við um 

þjóðir. Þær hætti ekki að vera til. Hann er sömuleiðis ósammála þeirri fullyrðingu að 

efnahagur þjóða fari eftir árangri þeirra á alþjóðamörkuðum. Jafnframt telur hann 
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skorta á tölfræðilegar rannsóknir í niðurstöðum Porters (Krugman, 1994a; 1994b; New 

York Times, 2011; Thompson og Ward, 2005). 

3.4 Klasar 

Klasi er svæðisbundið samstarf fyrirtækja og fleiri aðila sem hagnast á samkeppni og 

framþróun innan sömu atvinnugreinar. Á milli aðila á sér stað samvinna en á sama tíma 

er mikilvægt að innan klasans sé virk samkeppni. Klasar gegna mikilvægu hlutverki í 

samkeppni og skapa ný tækifæri. Klasar auka framleiðni, samkeppnishæfni og hagvöxt 

(Gekon, e.d.; Karl Friðriksson og Sævar Kristinsson, 2005). 

Klasaumræðan er ekki ný af nálinni. Alfred Marshall ritaði fyrstur áhugaverðan kafla 

um klasahugtakið í bók sinni „Principles of Economics“ sem upphaflega var gefin út árið 

1890 (Porter, 2008). Fræðimenn eru ósammála um skilgreiningu klasahugtaksins. Ýmsar 

skilgreiningar hafa verið settar fram og eru þær margar hverjar mjög ólíkar. Sú 

áhrifamesta er þó skilgreining Porters (Karl Friðriksson og Sævar Kristinsson, 2005; 

Martin og Sunley, 2003). 

Porter skilgreinir klasa sem landfræðilega þyrpingu tengdra fyrirtækja, sérhæfðra 

birgja, þjónustuaðila, fyrirtækja í tengdum atvinnugreinum og stofnana á sérhæfðum 

sviðum sem eiga í samkeppni en einnig samvinnu. Þessi landfræðilega þyrping getur 

spannað svæði, ríki, borg, lönd eða jafnvel nágrannalönd (Porter, 2000). 

Porter (1998; 2008) hefur undirstrikað mikilvægi klasa í efnahagslegri þróun og segir 

samstarf fyrirtækja einn af lykilþáttum þess að ná árangri. Klasakenning hans snýst um 

að skýra hvaða áhrif staðsetning hefur á árangur fyrirtækja en þrátt fyrir 

alþjóðavæðingu telur Porter að mikill ávinningur geti falist í landfræðilegri staðsetningu. 

Viðvarandi samkeppnisyfirburði sé gjarnan að finna í staðbundnum hlutum s.s. 

þekkingu, tengslum og hvatningu sem erlendir samkeppnisaðilar eigi erfitt með að líkja 

eftir. Klasakenning Porters leiðir af demantskenningu hans þ.e. stuðningsgreinum og 

tengdum atvinnugreinum. 

Klasar eru í mörgum atvinnugreinum, í stórum og litlum hagkerfum, í þéttbýli og í 

dreifbýli. Þá má finna í þróuðum og vanþróuðum samfélögum. Klasar eru breytilegir að 

stærð, umfangi og þróunarstigi. Þróaðir klasar hafa dýpri og sérhæfðari birgja, víðari 

fylkingu af tengdum iðnaði og víðtækari stuðningsstofnanir. Þróaðir klasar eru mun 

algengari innan þróaðri samfélaga en vanþróaðra. Sumir klasar innihalda nánast 
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eingöngu lítil og meðalstór fyrirtæki, aðrir bæði stór og lítil fyrirtæki. Í sumum klösum 

snýst þungamiðjan um rannsóknir í háskólum en í öðrum skipta þær engu máli. Hver 

klasi er einstakur og markmið þeirra eru breytileg (Porter, 2008; Sölvell, Lindqvist, 

Ketels, 2003). 

3.4.1 Ávinningur klasasamstarfs 

Klasasamstarf byggist á samstarfi fyrirtækja, stofnana og háskóla innan ákveðinna 

atvinnugreina þar sem árangur er háður frumkvæði og skuldbindingu gagnvart 

samstarfinu. Stuðningur hins opinbera getur sömuleiðis verið mikilvægur. Á sama tíma 

er hins vegar nauðsynlegt að virk samkeppni ríki innan klasans þar sem 

samkeppnisaðilar keppa hver við annan. Kröftug samkeppni er drifkraftur og 

lykilforsenda þess að klasi sé virkur. Án hennar hafa fyrirtæki engan hvata (Porter, 

1998). 

Porter (1998) telur klasa hafa áhrif á samkeppni á þrjá vegu. Í fyrsta lagi með því að 

auka framleiðni fyrirtækja innan klasa. Fyrirtæki geta náð meiri framleiðni í virkum klasa 

auk þess sem klasi getur aukið framleiðni annarra klasa. Aukin framleiðni fyrirtækja 

eykur samkeppnishæfni þjóðar og leiðir til aukinnar hagsældar. Í öðru lagi með því að 

auka nýsköpun og innleiðingu nýrrar tækni en nýsköpun tryggir framtíðarvöxt. Og í 

þriðja lagi með því að stuðla að nýjum viðskiptum sem stækka og styrkja klasa. Klasi 

laðar gjarnan til sín nýliða auk þess sem fyrirtæki innan klasa vaxa hraðar en fyrirtæki 

utan hans. 

Sýnt hefur verið fram á að þau svæði sem kjósa klasasamstarf ná oft 

samkeppnisyfirburðum og þar með verulegum ávinningi fyrir þátttakendur. Fyrirtæki 

fara í klasasamstarf til þess að öðlast ný markaðstækifæri, njóta hagkvæmni 

stærðarinnar og opna aðgang að þekkingu. Einnig vegna viðskiptavildar, tækniþróunar 

og samstarfs við birgja. Jafnframt til þess að nýta hæfni og getu samstarfsaðila (Karl 

Friðriksson og Sævar Kristinsson, 2005). Tilgangurinn er að auka virði allra 

samstarfsaðila og mynda keðju sem er sterkari en einstaka hlekkur hver í sínu lagi, þó án 

þess að hver og einn þurfi að fórna hagsmunum sínum eða sveigjanleika (Porter, 1998). 

Fjöldi rannsókna hefur stutt við klasakenningu Porters og verða hér nefnd tvö dæmi. 

Sænsk rannsókn kannaði frammistöðu 4.397 nýrra frumkvöðlafyrirtækja í fimm 

atvinnugreinum sem hófu starfsemi á árunum 1993 til 2002. Í ljós kom að fyrirtæki 
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innan sterkra klasa greiddu starfsmönnum sínum hærri laun, sköpuðu fleiri störf og 

borguðu meiri skatta (Wennverg og Lindqvist, 2008). Í alþjóðlegri rannsókn voru 

spurningar um ávinning af klasasamstarfi lagðar fyrir þátttakendur innan 500 klasa 

víðsvegar um heiminn. Flestir klasanna voru í Evrópu, Norður - Ameríku, Nýja Sjálandi og 

Ástralíu. Svör bárust frá 238 klösum. Alls töldu 85% þátttakenda að klasasamstarfið 

hefði aukið samkeppnishæfni klasans og 89% töldu að klasasamstarfið hefði stutt við 

vöxt klasans. Þá töldu 81% þátttakenda að þeir hefðu náð markmiðum sínum með 

klasasamstarfinu en einungis 4% sögðust hafa orðið fyrir vonbrigðum með það (Sölvell 

o.fl., 2003). 

Klasar eru um allan heim og unnt er að nefna fjölda dæma. Margir telja 

hátæknigeirann í Silicon Valley og kvikmyndaiðnaðinn í Hollywood þekktustu klasa í 

heimi (Porter, 1998; 2000). Einnig má nefna bílaiðnaðinn í Detroit, fjármálaþjónustuna á 

Wall Street í New York og flugvélaiðnaðinn í Seattle (Porter, 2003). 

Mikill fjöldi klasa hefur verið kortlagður um allan heim í hinum ýmsu atvinnugreinum. 

Vínklasinn í Kaliforníu er gjarnan nefndur en hann felur í sér samvinnu 680 víngerða og 

nokkurra þúsunda sjálfstæðra þrúguræktenda við fjölda stofnana, birgja, tengda klasa 

auk margra annarra. Annar klasi sem mikið er vitnað til er ítalski leðurtískuklasinn 

(Porter, 1998). Margar þjóðir hafa á undanförnum árum stutt við klasaþróun, byggða á 

hugmyndafræði Porters, til þess að efla samkeppnishæfni ákveðinna landshluta, svæða 

og borga. Klasaþróun er víða uppspretta nýsköpunar, þróunar og vaxtar (Martin og 

Sunley, 2003; Sölvell o.fl., 2003). Nefna má Finnland en árangur þess eftir djúpa 

efnahagslægð hefur vakið athygli. Klasamyndun er ríkur þáttur í byggðastefnu Finna sem 

og á sviði vísinda og tækni (Karl Friðriksson og Sævar Kristinsson, 2005). 

3.4.2 Gagnrýni 

Klasakenning Porters hefur notið mikilla vinsælda en er þó ekki óumdeild fremur en 

kenning hans um samkeppnishæfni þjóða. Skilgreining Porters á klasahugtakinu hefur 

verið gagnrýnd og þykir hún bæði óskýr og óljós. Gagnrýnendur segja að hægt sé að 

túlka skilgreiningu hugtaksins á mismunandi vegu. Það sé gert víða og valdi miklum 

misskilningi (Martin og Sunley, 2003). 

Jafnframt hefur verið gagnrýnt að oft sé óljóst hvaða fyrirtæki lendi innan klasa og 

hver lendi fyrir utan. Það fari gjarnan eftir huglægu mati þess sem kortleggur klasann. 
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Einnig hefur verið gagnrýnt að erfitt sé að afmarka klasa eftir atvinnugreinum. Þá hefur 

verið bent á að nauðsynlegt sé að aðlaga klasakenninguna að hverju svæði fyrir sig. Ekki 

sé hægt að flytja hana frá einum stað til annars án aðlögunar (Amin, 2005; Martin og 

Sunley, 2003). 

3.5 Samkeppnishæfni ferðamannastaða 

Um miðja síðustu öld jókst efnahagslegt mikilvægi ferðaþjónustu en fram að þeim tíma 

hafði landbúnaður að mestu verið efnahagsleg undirstaða þjóða. Á árunum 1950 – 1980 

fóru ýmsar þjónustugreinar hins vegar að blómstra á Vesturlöndum og urðu mjög 

mikilvægar efnahagslega. Sú þjónustugrein sem alla tíð hefur verið sú kraftmesta er 

ferðaþjónustan en vöxtur hennar hefur verið gríðarlegur (Crouch og Ritchie, 1999). 

Lengi vel var ferðamannastraumi víða tekið sem sjálfsögðum hlut. Í kjölfar 

alþjóðavæðingar og mikillar fjölgunar ferðamanna standa ferðamannastaðir hins vegar 

frammi fyrir síaukinni samkeppni á heimsvísu. Samkeppnishæfni ferðamannastaða hefur 

á undanförnum árum orðið sífellt mikilvægari þáttur í rannsóknum á ferðamennsku. 

Niðurstöður rannsókna benda til þess að efling samkeppnishæfni sé afar flókin og 

fagmannleg vinnubrögð þurfi til þess að stýra ferðamannastraumi á árangursríkan hátt 

(Crouch og Ritchie, 1999; Crouch, 2010; Dwyer, Forsyth og Rao, 2000; Enright og 

Newton, 2004; 2005; Gomezelj og Mihalic, 2007; Kim og Dwyer, 2003; Mazanec, Wöber 

og Zins, 2007). 

3.5.1 Mikilvægi ferðaþjónustu 

Samkeppnishæfir ferðamannastaðir búa yfir meira aðdráttarafli en aðrir 

ferðamannastaðir og leiða þannig til aukins fjölda ferðamanna. Aukinn fjöldi 

ferðamanna stuðlar að aukinni arðsemi og þar með aukinni hagsæld íbúa og auknum 

lífsgæðum (Crouch og Ritchie, 1999; Kim og Dwyer, 2003; Mazanec o.fl., 2007). 

Þjóðir líta í auknum mæli á ferðaþjónustu sem mikilvægan þátt í efnahagslegri velferð 

sinni. Jafnframt gera þær sér grein fyrir þeim ávinningi sem fylgir auknum 

ferðamannastraumi. Eftir því sem fjárhagslegur ávinningur ferðaþjónustu verður meiri 

þeim mun meiri tilhneigingu hafa stjórnvöld til þess að hafa afskipti af atvinnugreininni. 

Stjórnvöld geta bæði hindrað þróun innan ferðaþjónustunnar og aukið 

ferðamannastraum (Crouch og Rithchie, 1999). 



 

37 

Ferðaþjónusta er í eðli sínu afar ólík hefðbundnum viðskiptum með vörur á 

samkeppnismarkaði. Í tilfelli ferðaþjónustu er varan sú upplifun sem 

ferðamannastaðurinn veitir tilteknum ferðamanni. Þessi upplifun kemur ekki frá einu 

fyrirtæki heldur öllu því sem áhrif hefur á upplifun ferðamanns. Sem dæmi má nefna 

ferðaþjónustufyrirtæki svo sem hótel, veitingastaði, flugfélög og ferðaskrifstofur. Einnig 

má nefna stuðningsgreinar eins og listir, íþróttir, afþreyingu og skemmtun. Þá má nefna 

almenna innviði, íbúa á viðkomandi stað auk ferðaþjónustustofnana í einka- og opinbera 

geiranum. Fjöldi þeirra aðila sem þátt taka í ferðaþjónustunni og hafa með sínum hætti 

áhrif á upplifun ferðamanna gerir stýringu ferðaþjónustu mun flóknari en einstakra vara 

sem framleiddar eru af ákveðnum fyrirtækjum. Upplifun hvers ferðamanns er einstök og 

sérhver ferðamaður fer heim með sérstaka reynslu (Crouch, 2010). 

Demantur Porters metur samkeppnishæfni einstakra atvinnugreina út frá fjórum 

þáttum eins og fram hefur komið. Porter telur jafnframt að náttúruauðlindir og aðrir 

framleiðsluþættir skipti litlu máli þegar litið er til tiltekinna atvinnugreina (Porter, 

1990b). Hinir ýmsu framleiðsluþættir eru hins vegar úrslitaatriði varðandi hylli 

ferðamannastaða enda ferðast ferðamaðurinn til þess að upplifa ákveðna þjónustu. Í því 

sambandi skipta framleiðsluþættir svo sem náttúra og menning miklu máli. Innan 

ferðaþjónustu er það því nokkurs konar hefð að viðbótar sé þörf við demant Porters 

þegar samkeppnishæfni ferðamannastaða er metin (Crouch, 2010; Ritchie og Crouch, 

2003; Porter, 1990b, Friðrik Eysteinsson munnleg heimild, 30. september 2010). 

3.5.2 Helstu rannsóknir 

Fjöldi fræðimanna hefur rannsakað samkeppnishæfni ákveðinna ferðamannastaða 

(Crouch, 2010). Sem dæmi má nefna rannsóknir í Hong Kong (Enright og Newton, 2004), 

Asíu-Kyrrahafi (Enright og Newton, 2005), Kóreu (Kim og Dwyer, 2003), Ástralíu (Kim og 

Dwyer, 2003) og Tyrklandi (Kozak og Rimmington, 1999). 

Aðrar rannsóknir hafa einkum snúist um tiltekna þætti sem tengjast 

samkeppnishæfni ferðamannastaða. Sem dæmi má nefna rannsóknir sem kanna hvaða 

áhrif verð (price competitiveness) hefur á samkeppnishæfni ferðamannastaða (Dwyer 

o.fl., 2000) og rannsóknir sem einbeita sér að áhrifum umhverfisstjórnunar og 

náttúruferðaþjónustu (Huybers og Bennet, 2003). Einnig mætti nefna rannsóknir á 

áhrifum markaðssetningar (Buhalis, 2000) og gæðastjórnunar (Go og Govers, 2000) til 
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þess að efla samkeppnishæfni ferðamannastaða. Þessar rannsóknir eru fremur 

takmarkaðar þar sem þær einbeita sér að afmörkuðu viðfangsefni. Þær hafa þó lagt sitt 

af mörkum til fræðanna um samkeppnishæfni ferðamannastaða (Crouch, 2010). 

Enn aðrir fræðimenn hafa leitast við að þróa almennar kenningar og líkön sem snúa 

að því að auka samkeppnishæfni ferðamannastaða (Crouch, 2010). Líkan Health (2002) 

og líkan Dwyer og Kim (2003) eru dæmi um slík líkön en þau auðvelda samanburð á 

samkeppnishæfni milli einstakra ferðamannastaða. Það líkan sem mest hefur verið 

vitnað í og fjallað um innan þeirra fræða sem tengjast samkeppnishæfni 

ferðamannastaða er líkan Crouch og Ritchie (Crouch, 2010; Crouch og Ritchie, 1999; 

Ritchie og Crouch, 2003). 

3.5.3 Rannsóknir Crouch og Ritchie 

Crouch og Ritchie (Crouch, 2010; Crouch og Ritchie, 1999; Ritchie og Crouch, 2003) hófu 

rannsóknir sínar á samkeppnishæfni ferðamannastaða árið 1992 en hugtakalíkan þeirra 

er byggt á demanti Porters. Unnt er að nota það til þess að greina samkeppnishæfni 

ferðamannastaða en líkanið er byggt bæði á fræðilegum og hagnýtum grunni. Líkanið 

var þróað sem almennt líkan og nýtist því ekki einungis til þess að greina 

samkeppnishæfni einstakra þjóða heldur jafnframt borga, svæða og fleira. Líkanið hefur 

reynst mjög gagnlegt og hafa fræðilegar rannsóknir á samkeppnishæfni 

ferðamannastaða stutt við það (Enright og Newton, 2004; 2005). 

Líkan Ritchie og Crouch (2003) skiptist í 5 yfirflokka og 36 undirflokka. Yfirflokkarnir 

eru kjarnaauðlindir og aðdráttarafl (core resources and attractors), stuðningsþættir og 

auðlindir (supporting factors and resources), stjórnun ferðamannastaðar (destination 

management), stefna ferðamannastaðar, áætlanagerð og þróun (destination policy, 

planning and development) og takmarkandi og útskýrandi þættir (qualifying and 

amplifying determinants). 

Hingað til hafa einungis sérfræðingar innan ferðaþjónustunnar tekið þátt í að meta 

mikilvægi þeirra þátta sem máli skipta í rannsóknum á samkeppnishæfni 

ferðamannastaða. Þeir hafa einir þótt búa yfir nægjanlegri reynslu, innsæi og þekkingu á 

atvinnugreininni. Fjöldi undirflokka sem meta þarf er enda gjarnan mjög mikill eða á 

bilinu 36-85 talsins. Flest líkön eru sömuleiðis mjög flókin (Crouch, 2010). 
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Í nýrri rannsókn Crouch (2010) kom hins vegar í ljós að einungis tíu þættir af 36 

undirflokkum hafa áhrif á ákvörðun ferðamanna. Þessir tíu þættir eru eftirfarandi og er 

sá mikilvægasti nefndur fyrstur: Náttúran, afþreyingarmöguleikar, menning, innviðir 

ferðaþjónustunnar, aðgengileiki, sérstakir viðburðir, vitund og ímynd, almennir innviðir, 

skemmtun og loks staðfærsla og auðkenning. Ferðamannastaðir ættu því að einbeita sér 

að þessum tíu þáttum vilji þeir bæta samkeppnishæfni sína enda hafa þeir mestu 

áhrifin. 

3.5.4 Samkeppnishæfni Íslands sem ferðamannastaðar 

Í nýlegri rannsókn Friðriks Eysteinssonar var samkeppnishæfni Íslands sem 

ferðamannastaðar metin. Rannsóknin studdist við þá tíu þætti sem áhrif hafa á 

samkeppnishæfni ferðamannastaða (Crouch, 2010), með smávægilegum breytingum. 

Engin íslensk rannsókn hafði áður nýtt fræðileg líkön til þess að greina samkeppnishæfni 

landsins sem ferðamannastaðar. Rannsóknin var annars vegar gerð meðal ferðamanna 

og hins vegar meðal ferðaþjónustuaðila. Um spurningakönnun var að ræða þar sem 

báðir hópar voru beðnir um að meta samkeppnishæfni landsins út frá áðurnefndum tíu 

þáttum (Friðrik Eysteinsson munnleg heimild, 30. september 2010). 

Helstu niðurstöður voru þær að hóparnir skilgreina samkeppni á mismunandi hátt. 

Þannig telja sextíu prósent ferðaþjónustuaðila Noreg vera helsta samkeppnisaðila 

Íslands en einungis átta prósent ferðamanna eru sama sinnis. Þá leiðir rannsóknin í ljós 

að mat ferðaþjónustuaðila á samkeppnishæfni landsins er annað en þeirra ferðamanna 

sem hingað koma. Hóparnir eru sammála um tvo helstu styrkleika landsins, náttúru og 

menningu. Íslensk ferðaþjónusta leggur áherslu á þessa þætti og það mat virðist vera 

rétt. Hins vegar er athyglisvert að ferðaþjónustan telur Ísland ekki búa yfir öðrum 

styrkleikum en þessum tveimur. Ferðamenn benda hins vegar á alls átta þætti og meta 

þannig samkeppnishæfni Íslands miklu betri en ferðaþjónustuaðilar. Þeir ferðamenn 

sem hingað koma telja því Ísland mun samkeppnishæfara en þeir aðilar sem starfa innan 

greinarinnar. Einnig má benda á að hóparnir voru ósamála um helstu veikleika Íslands 

sem ferðamannastaðar (Friðrik Eysteinsson munnleg heimild, 30. september 2010). 

Draga má þá ályktun út frá rannsókninni að ferðaþjónustan gæti verið að vanmeta 

styrk landsins auk þess sem ferðamenn virðast koma hingað á öðrum forsendum en 

ferðaþjónustuaðilar telja. Rannsóknin sýnir jafnframt fram á mikilvægi kannana á meðal 
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ferðamanna til þess að koma í veg fyrir að röng úrbótaverkefni verði fyrir valinu. 

Umbótastarf sem byggir á mati ferðaþjónustuaðila virðist ekki vera nægjanlegt (Friðrik 

Eysteinsson munnleg heimild, 30. september 2010). 

3.6 Tenging fræðilegrar umfjöllunar við rannsókn höfundar 

Höfundur fann engar fræðilegar rannsóknir sem fjalla um samkeppnishæfni innan 

lækningatengdrar ferðaþjónustu. Klasar innan lækningatengdrar ferðaþjónustu hafa þó 

verið kortlagðir í að minnsta kosti tveimur löndum. Annars vegar á Filippseyjum (De 

Vera, Khan, Quin og Tan, 2008) og hins vegar í Tælandi (Harryono, Huang, Miyazawa, 

Sethapat, 2006).  

Rannsókn höfundar styðst við fræðikenningar Porters um samkeppnishæfni þjóða og 

klasa. Markmið höfundar er að tengja fræðilega umfjöllun við þá þætti sem áhrif hafa á 

samkeppnishæfni lækningatengdrar ferðaþjónustu á Íslandi. Reynt verður að setja fram 

skýra mynd af demanti Íslands í lækningatengdri ferðaþjónustu. Demanturinn verður 

notaður til þess að draga fram styrkleika og veikleika innan samkeppnisumhverfis. 

Jafnframt verður kannað hvort klasamyndun hafi átt sér stað innan greinarinnar hér á 

landi. Að lokum verður samkeppnishæfni Íslands sem ferðamannastaðar metin með 

tilliti til helstu samkeppnislanda Íslands í lækningatengdri ferðaþjónustu. 

 

Tilgangur ritgerðarinnar er að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

R1 Hversu samkeppnishæft er Ísland í lækningatengdri ferðaþjónustu? 

R2 Hver er staða klasamyndunar innan lækningatengdrar ferðaþjónustu á Íslandi? 

R3 Hversu samkeppnishæft er Ísland sem ferðamannastaður með tilliti til helstu 

samkeppnisþjóða innan lækningatengdrar ferðaþjónustu? 

 

Í næstu köflum verður fjallað um rannsókn höfundar sem gerð var meðal fyrirtækja sem 

starfandi eru innan lækningatengdrar ferðaþjónustu á Íslandi. Fyrst verður aðferð 

rannsóknar kynnt, þá verða niðurstöður ræddar og þær loks tengdar fræðunum í 

umræðum. 
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4 Aðferð 

Eigindleg aðferð snýst um orð og athuganir en ýmsar aðferðir teljast til eigindlegra 

rannsóknaraðferða. Nefna má þátttökuathuganir þar sem fylgst er með fólki í þeirra 

daglega umhverfi auk þess sem rýnihópar njóta vaxandi vinsælda hjá rannsakendum. 

Þekktasta form eigindlegra aðferða er þó viðtalsrannsókn þar sem spurningar miða að 

því að fá viðmælendur til þess að fara djúpt í viðfangsefni rannsóknar og lýsa reynslu 

sinni. Aðferðin beinist jafnframt að því að ná fram tilfinningum, skoðunum og skilningi 

viðmælenda gagnvart því sem til skoðunar er hverju sinni. Viðtalsrannsókn dýpkar 

gjarnan skilning á ákveðnum viðfangsefnum. Niðurstöður eru sömuleiðis ítarlegar og 

lýsandi fyrir þá viðmælendur sem rætt er við. Aðferðin gefur því oft og tíðum góða 

vísbendingu um stöðu mála (Tesch, 1990). 

Lítil þekking er til staðar á samkeppnishæfni lækningatengdrar ferðaþjónustu þar sem 

viðfangsefnið hefur lítið verið rannsakað hér heima og erlendis. Mikilvægt er að afla 

þekkingar með því að fara djúpt í viðfangsefnið og fá ítarlegar upplýsingar. Því er byggt á 

eigindlegri aðferðafræði en framkvæmd var eigindleg rannsókn á meðal fyrirtækja innan 

lækningatengdrar ferðaþjónustu. 

4.1 Viðmælendur 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru valdir með matsaðferð en rannsakandi taldi þá vera 

hæfasta til þess að veita þær upplýsingar sem sóst var eftir. Alls voru þeir sex talsins, 

fimm karlar og ein kona. Meðalaldur þeirra var 49 ár. Fimm viðmælendur störfuðu sem 

stjórnendur innan lækningatengdrar ferðaþjónustu en einn var fulltrúi 

hagsmunasamtaka. Þeir höfðu allir mikla þekkingu og gátu gefið góða lýsingu á 

viðfangsefni rannsókarinnar. Leitað var til einstaklinga sem starfa innan mismunandi 

sviða greinarinnar til þess að fá breiðri yfirsýn yfir samkeppnishæfni hennar. Hluti þeirra 

býr yfir áralangri reynslu innan greinarinnar en aðrir starfa innan fyrirtækja sem enn eru 

á undirbúningsstigi. 

Þrír viðmælendur voru sérfræðilæknar, menntaðir í augnlækningum, svæfingum og 

heimilislækningum. Einn þeirra var jafnframt viðskiptamenntaður. Viðkomandi 
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sérfræðilæknar bjuggu að meðaltali yfir 25 ára starfsreynslu sem læknar. Aðrir 

viðmælendur höfðu allir lokið háskólaprófi, bæði grunnnámi og meistaranámi. Þeir voru 

ýmist menntaðir í lögfræði eða viðskiptafræði og bjuggu allir yfir fjölbreyttri 

starfsreynslu meðal annars innan heilbrigðiskerfisins, ferðaþjónustunnar og 

viðskiptalífsins. Tveir þeirra höfðu jafnframt starfað sem alþingismenn, annar þeirra sem 

ráðherra. Þrír af sex viðmælendum rannsóknarinnar höfðu einhvern tíman starfað innan 

ferðaþjónustunnar. 

4.2 Mælitæki 

Tekin voru sex hálfopin viðtöl þar sem áhersla var lögð á að spyrja opinna spurninga. 

Tilgangur þeirra var að fá ítarlegar upplýsingar um samkeppnishæfni 

atvinnugreinarinnar. Ákveðnum viðtalsramma var fylgt í grófum dráttum en ýmsar 

spurningar spunnust þó út frá honum. Höfundur samdi spurningalistann en leiðbeinandi 

ritgerðarinnar fór yfir hann. Áhersla var lögð á að eigin orð og reynsla hvers viðmælenda 

endurspeglaðist í viðtölunum. 

Í viðtölunum var stuðst við 30 spurningar (sjá viðauka I) sem allar tengdust fyrstu 

tveimur rannsóknarspurningunum. Tilgangur þeirra var að kortleggja þá þætti sem til 

samans mynda demant Porters (1990b) en viðkomandi þættir og samspil þeirra ráða 

mestu um samkeppnishæfni þjóða. Þessir þættir voru framleiðsluskilyrði, 

eftirspurnarskilyrði, stuðningsgreinar og tengdar atvinnugreinar auk stefnu fyrirtækja, 

skipulags og samkeppni. Þá var spurt sérstaklega um þann þátt sem snýr að 

stjórnvöldum. Þær spurningar sem sneru að stuðningsgreinum og tengdum 

atvinnugreinum nýttust jafnframt við greiningu á stöðu klasamyndunar innan 

atvinnugreinarinnar. Klasakort rannsakanda var borið undir alla viðmælendur 

rannsóknarinnar, yfirleitt í lok viðtals. 

Spurningalistinn (sjá viðauka II) sem lagður var fyrir byggir á spurningalista þróuðum 

af Crouch (2010). Íslensk þýðing var fengin hjá leiðbeinanda ritgerðarinnar. Í honum var 

spurt um þá 10 þætti sem mest áhrif hafa á samkeppnishæfni ferðamannastaða. 

4.3 Framkvæmd rannsóknar og úrvinnsla gagna 

Óskað var eftir þátttöku viðmælenda í tölvupósti þar sem efni rannsóknar var kynnt. Í 

einu tilfelli fór kynning á rannsókn fram með símtali. Þegar samþykki hafði borist voru 
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tímasetningar ákveðnar. Þau samskipti fóru ýmist fram í síma eða tölvupósti. Trúnaði 

var heitið varðandi nöfn viðmælenda og fyrirtækja. Það var gert til þess að auka líkur á 

samþykki viðmælenda en ekki síður til þess að ná fram mikilvægum og ítarlegum 

upplýsingum sem viðmælendur gætu annars haldið fyrir sig. 

Þátttakendur voru allir tilbúnir til þess að taka þátt í rannsókninni nema einn sem 

hafnaði þátttöku sökum tímaskorts. Að auki svaraði annar ekki beiðni um þátttöku. 

Viðfangsefnið var kynnt nánar áður en viðtöl hófust auk þess sem viðmælendum var 

sagt frá því að viðtalið væri hljóðritað. Þá var ítrekað að ekki yrði unnt að tengja svör við 

einstaka viðmælendur eða fyrirtæki. 

Viðtölin voru frá 42 mínútum og upp í 73 mínútur að lengd. Meðaltal þeirra var 52 

mínútur. Þau voru öll hljóðrituð á stafrænt upptökutæki. Eitt þeirra fór fram á heimili 

viðmælanda en fimm á vinnustað viðmælenda. Viðtölin voru tekin á mánaðartímabili. 

Það fyrsta fór fram þann 18. febrúar 2011 og það síðasta þann 21. mars 2011. 

Hvert viðtal var afritað um leið og það hafði verið tekið. Einnig voru hugleiðingar 

rannsakanda skráðar eftir hvert viðtal. Hver afritun tók um 4-8 klukkustundir. Úrvinnsla 

gagna hófst um leið og síðasta viðtal hafði verið tekið og stóð yfir í tvær vikur. Viðtöl 

voru marglesin yfir auk þess sem svör voru kóðuð eftir þeim kóðum sem ákveðnir höfðu 

verið fyrirfram. Kóðarnir mynda demant Porters en þeir eru eins og áður hefur komið 

fram framleiðsluskilyrði, eftirspurnarskilyrði, stuðningsgreinar og tengdar atvinnugreinar 

auk stefnu, skipulags og samkeppni. Þá var þáttur stjórnvalda jafnframt kóðaður. 

Við úrvinnslu voru viðmælendur upphaflega nefndir viðmælandi A, B, C, D, E og F. 

Nokkuð auðvelt reyndist hins vegar að rekja hvað hver og einn hafði sagt og í sumum 

tilfellum var unnt að tengja viðmælendur við ákveðin fyrirtæki. Til þess að tryggja 

nafnleynd viðmælenda og fyrirtækja var því ákveðið, í samráði við leiðbeinanda, að 

sleppa þessari greiningu og vísa niðurstöður því einungis til viðmælenda. 

Þrír eða fleiri viðmælendur þurftu að hafa svipað viðhorf til þess að tiltekið atriði 

fengi kóðunina styrkleiki (+) í greiningu rannsakanda, innan demantsins. Á sama hátt 

þurfti þrjá eða fleiri til þess að tiltekið atriði fengi kóðunina veikleiki (-). Í þeim tilfellum 

þar sem þrír viðmælendur höfðu jákvætt viðhorf og þrír neikvætt viðhorf var 

viðkomandi atriði kóðað sem bæði styrkleiki og veikleiki (+/-). Kóðun var hins vegar 

sleppt ef tveir eða færri viðmælendur höfðu svipað viðhorf til tiltekins atriðis. Að lokum 
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voru niðurstöður fyrir samkeppnisumhverfi lækningatengdrar ferðaþjónustu dregnar 

saman og settar inn í demantslíkanið. Einnig fékk rannsakandi alla sex viðmælendur til 

þess að leggja mat á réttmæti klasakorts lækningatengdrar ferðaþjónustu. 

Sömu aðferðafræði var beitt varðandi spurningalistann og demantslíkanið. Þrír 

viðmælendur þurftu að telja þjóðina standa betur að vígi en samkeppnisþjóðir til þess 

að ákveðinn þáttur flokkaðist sem styrkleiki. Á sama hátt þurftu þrír eða fleiri að telja 

þjóðina standa verr en samkeppnisþjóðir til þess að tiltekinn þáttur flokkaðist sem 

veikleiki. 
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5 Rannsóknarniðurstöður 

Hér er greint frá niðurstöðum rannsóknar höfundar á samkeppnishæfni 

lækningatengdrar ferðaþjónustu. Demantur Íslands í lækningatengdri ferðaþjónustu er 

settur fram á myndrænan hátt þar sem helstu styrkleikar og veikleikar innan 

samkeppnisumhverfis eru tilgreindir. Þá er greint frá stöðu klasamyndunar innan 

atvinnugreinarinnar og klasinn jafnframt sýndur með myndrænum hætti. Að lokum eru 

dregnar fram niðurstöður varðandi samkeppnishæfni Íslands sem ferðamannastaðar. 

5.1 Demantur lækningatengdrar ferðaþjónustu á Íslandi 

Demantslíkanið er hér notað til þess að greina samkeppnisumhverfi lækningatengdrar 

ferðaþjónustu á Íslandi. Líkanið sýnir styrkleika og veikleika í samkeppnisumhverfi 

klasans. Unnt er að nýta líkanið til þess að móta tillögur að umbótaverkefnum. Mynd 2 

sýnir demant lækningatengdrar ferðaþjónustu á Íslandi en stuðst var við viðtöl 

rannsóknarinnar við gerð hans.  

5.1.1 Framleiðsluskilyrði 

Styrkleikar lækningatengdrar ferðaþjónustu innan framleiðsluskilyrða eru margir. Allir 

viðmælendur voru sammála því að íslenskt heilbrigðisstarfsfólk væri mjög hæft. Einn 

viðmælandi lýsti hæfni starfsfólks í greininni: 

Við erum með rosalega góða lækna, vel menntaða og á breiðum basis og 

íslenskir hjúkrunarfræðingar eru mjög vel menntaðir. Við erum með góða 

sjúkraþjálfara og iðjuþjálfa. Okkar menntunarsvið er rosalega flott. Þannig að við 

höfum allt sem við þurfum. Ég er ekki að sjá að það sé eitthvað gap í 

þekkingunni. 

Viðmælendur voru ekki í vafa um að íslenskt heilbrigðisstarfsfólk væri alþjóðlega 

samkeppnishæft. Skurðlæknar, svæfingalæknar og aðrir sérfræðilæknar væru mjög 

færir á sínu sviði. Annað heilbrigðisstarfsfólk væri sömuleiðis afburðafært fólk. Annar 

viðmælandi sagði: 
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Mynd 2. Demantur lækningatengdrar ferðaþjónustu á Íslandi 

Það held ég að sé algjörlega óumdeilt. Við eigum hæft heilbrigðisstarfsfólk og við 

erum mjög ofarlega í öllum samanburði. Það er fyrst og fremst út af 

heilbrigðisstarfsfólkinu okkar og á því byggjum við. 
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Viðmælendur telja sérnám íslenskra lækna erlendis mikinn styrkleika. Sérhæfing 

erlendis leiðir til þess að læknar koma með þekkingu frá ýmsum löndum til Íslands, 

einkum Bandaríkjunum, Norðurlöndum, Bretlandi og öðrum Evrópulöndum. Þekking 

þeirra blandast saman hér á landi og aðrir heilbrigðisstarfsmenn sem ekki fara utan til 

náms njóta ávinnings. Í raun hefur myndast hér nokkurs konar pottur af þekkingu sem 

leitt hefur til þess að heilbrigðiskerfi þjóðarinnar er mun betra en víða annars staðar. 

Styrkleiki heilbrigðiskerfisins liggur að sögn viðmælenda fyrst og fremst í 

heilbrigðisstarfsfólkinu, ekki kerfinu sjálfu. Einn viðmælandi sagði að vegna þessarar 

þekkingar standi þjóðin mjög framarlega: 

Við erum jafnvel með þeim fremstu. Ég ætla ekkert að halda því fram að við 

séum best en við eigum algjörlega sambærilegt fólk og þeir allra bestu. 

Viðmælendur voru jafnframt sammála því að almennir innviðir væru mjög góðir hér á 

landi. Þar eiga þeir einna helst við vegasamgöngur, flugvelli, fjarskipti, upplýsingatækni, 

menntakerfi og heilbrigðisþjónustu. Gæði heilbrigðiskerfisins og innviðir þess væru mikil 

og það skipti miklu máli: 

Við erum með heilbrigðiskerfi sem er talið vera eitt það besta í heiminum þannig 

að ef eitthvað kemur upp á þá þarftu ekki að vera hrædd um að þú getir ekki 

fengið alvöru þjónustu. 

Þá stendur þjóðin að mati viðmælenda mjög framarlega í upplýsingatækni og 

fjarskiptum. Einn viðmælandi tók sem dæmi: 

Allar tengingar við umheiminn, Internet og annað slíkt, þær eru orðnar mjög 

góðar og alveg framúrskarandi á heimsvísu. 

Viðmælendur telja öryggiskerfið hér á landi sömuleiðis mjög gott. Hér sé öruggt að vera 

enda sé landið viðurkennt fyrir að vera eitt af öruggustu löndum heims. Vegasamgöngur 

telja viðmælendur ágætar, sérstaklega á suðvesturhorni landsins. Mestu máli skipti fyrir 

atvinnugreinina að gott aðgengi sé frá Keflavík til Reykjavíkur. Viðmælendur segja þó að 

bæta mætti vegi og almenningssamgöngur. Þeir telja þó ekki að þessir þættir hamli 

innleiðingu greinarinnar. 

Viðmælendur eru sammála því að tungumálaþekking sé góð hér á landi. Þeir líta 

jafnframt á menningu þjóðarinnar sem styrkleika. Neytendur lækningatengdrar 
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ferðaþjónustu munu að öllum líkindum koma frá Evrópu og Bandaríkjunum. Evrópsk 

menning getur dregið úr þeim hindrunum sem fylgja því að leita sér lækninga í öðru 

landi. 

Viðmælendur telja legu landsins vera styrkleika innan þessarar atvinnugreinar. Einn 

viðmælandi komst svo að orði: 

Mér finnst lega landsins vera styrkleiki frekar en veikleiki. 

Undir þetta tók annar viðmælandi og sagði landfræðilega legu góða með tilliti til helstu 

markaða: 

Staðsetning landsins, ég held að hún sé mjög góð. Við erum eiginlega svona mitt 

á milli Evrópu og Bandaríkjanna. 

Viðmælendur segja Ísland betur staðsett gagnvart Bandaríkjunum en önnur lönd 

Evrópu. Það sé tvímælalaust styrkleiki, sérstaklega gagnvart austurströnd 

Bandaríkjanna. Þá séu tengingar með flugi góðar hér á landi og flugsamgöngur til allra 

helstu markaða innan lækningatengdrar ferðaþjónustu auk fjölda annarra þjóða. Innan 

við þrjá tíma taki að fljúga til Norðurlandanna, Bretlands, og Norður Evrópu og um 5-6 

tíma flug sé til austurstrandar Bandaríkjanna. 

Þá telja viðmælendur íslenska náttúru bæði einstaka og stórbrotna. Ósnortin náttúra 

okkar og víðerni sé eitthvað sem enginn annar hafi og það sé mikill styrkleiki. 

Viðmælendur sögðu jafnframt að hreinleiki landsins væri mikill kostur en þar var hvort 

tveggja átt við hreinleika vatnsins og loftsins. Þá telja viðmælendur temprað loftslag og 

fremur milt veðurfar mestallt árið stuðla að góðum bata. Víða í Asíu sé hitinn mikill og 

það er hamlandi þáttur. Þá nefna viðmælendur jafnframt að minni sýkingarhætta sé hér 

á landi en víða annars staðar. 

Nokkrir viðmælendur nefndu að markhópur þjónustunnar væri tiltölulega vel 

upplýstur. Margir neytendur og tryggingafélög væru ósátt við að greiða fyrir hágæða 

heilbrigðisþjónustu á svæðum þar sem innfæddir fengju litla sem enga 

heilbrigðisþjónustu. Um siðferðilegt álitamál væri að ræða eins og einn viðmælandi lýsti: 

Þetta eru margir sjúklingar meðvitaðir um og vilja þess vegna ekki fara á svona 

staði. Við erum með mjög gott heilbrigðiskerfi fyrir Íslendinga og við erum ekki 

að taka neitt frá Íslendingum eða minnka þjónustuna við þá. Þetta er siðferðilegt 

álitamál sem horft er til. 
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Viðmælendur telja skort á markaðsfræðilegri þekkingu einn helsta veikleika innan 

framleiðsluskilyrðanna. Einn viðmælandi tók sem dæmi: 

Þegar kemur að því að markaðssetja Ísland og íslenska hagsmuni þá einfaldlega 

kunnum við það ekki. Það sem við gerum stenst engar kröfur. 

Annar viðmælandi bætti við: 

Það er akkúrat engin þekking hjá okkur í markaðsmálunum. Við vitum ekkert 

hvað við erum að fara að gera þar sko [...] það er bitinn í púslið sem okkur 

vantar. 

Flestir viðmælendur telja að í byrjun þurfi erlenda aðila til þess að markaðssetja þessa 

þjónustu. Erfitt sé að komast inn á markaðinn og sérþekkingu þurfi til. Þriðji 

viðmælandinn benti á að tengiliðinn milli þess að koma þekkingu yfir í vöru og þjónustu 

skorti: 

Ég held að það sé alveg sama hvað þú ert með fína spítala, fínar græjur og fínt 

allt, við verðum að fá sjúklinga. 

Þá komu jafnframt fram þau sjónarmið hjá hluta viðmælenda að skortur væri á þekkingu 

á fjármögnun. Sömuleiðis varðandi skipulag og utanumhald um sjúklinga erlendis. Þetta 

myndi þó væntanlega leysast síðar enda væri þjónustan fremur ný og enn í mótun. 

Viðmælendur voru þó flestir sammála því að markaðssetning Bláa lónsins hafi gengið 

vel. Vörumerkið sé ótrúlega flott og einn helsti styrkleiki vellíðunar- og 

lækningatengdrar ferðaþjónustu hér á landi. 

Annar veikleiki innan framleiðsluskilyrðanna er lélegt aðgengi að fjármagni. Einn 

viðmælandi lýsti reynslu sinni: 

Það er afskaplega lélegt aðgengi að fjármagni á Íslandi. 

Fram kom að aðgengi þeirra fyrirtækja sem nú þegar væru í rekstri að fjármagni væri 

erfitt. Þá væri sérstaklega erfitt að ná fjármagni inn í ný verkefni og nýsköpunarfyrirtæki. 

Viðmælendur sögðu jafnframt að fjárfestingar í heilbrigðiskerfinu væru ekki þekktar fyrir 

skjótan og mikinn gróða. Það þyrfti þolinmótt fjármagn eins og fram kom hjá öðrum 

viðmælanda: 

Við verðum að sjá þetta sem áhættufjárfestingu, allavega langtímafjárfestingu. 

Þetta er ekki eitthvað sem þú verður ríkur af á stuttum tíma. 
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Þá nefndu viðmælendur að skortur gæti mögulega myndast á sérhæfðu starfsfólki þegar 

að því kæmi að þau einkasjúkrahús sem nú væru í undirbúningi hefðu starfsemi. Einn 

viðmælandi sagði: 

Þá er spurning höfum við nægan mannafla til þess að mæta eftirspurn, á öllum 

stigum.  Hvort sem þú ert að tala um hjúkrunarfræðinga, lækna eða bara kerfið. 

Óhjákvæmilegt sé að samkeppni skapist um starfsfólk við hið opinbera en skortur á 

sérfræðilæknum sé þó helsta áhyggjuefnið. Fram kom að einkasjúkrahúsin gætu þurft 

að reiða sig á erlenda skurðlækna til að byrja með en viðmælendur vonuðust þó til þess 

að það yrði einungis tímabundið. Íslenskir unglæknar hafi lýst áhuga sínum á 

viðkomandi sérnámi verði einkasjúkrahúsin að veruleika auk þess sem þau gætu að 

hluta til þjálfað sína eigin lækna. Þá gæti skortur sömuleiðis myndast á svæfingalæknum 

en það yrði væntanlega minna vandamál þar sem margir íslenskir svæfingalæknar starfi 

erlendis. Einhverjir þeirra hafi áhuga á að koma heim og starfa í einkageiranum. Ekkert 

sé þó öruggt í þeim efnum og fram komu áhyggjur vegna þeirra sérfræðilækna sem ekki 

væru að skila sér heim sökum efnahagshrunsins eins og annar viðmælandi sagði: 

Því lengur sem það dregst fyrir fólk sem er búið að klára sérnám að flytja heim, 

því minni líkur eru á því að þau komi heim vegna þess að einfaldlega þau festa 

rætur. Þau komast áfram í sínu starfi, börnin eru komin inn í menntakerfið og 

búin að eignast sína vini og svo framvegis [...] Það er alveg öruggt að við erum 

að fá færri heim en áður. Þannig að við erum að tapa fullt af [starfs] kröftum. 

Þá hafa viðmælendur jafnframt áhyggjur af landflótta eldri lækna. 

5.1.2 Eftirspurnarskilyrði 

Styrkleikar innan eftirspurnarskilyrða eru margir. Flestir viðmælendur lýsa því að 

viðskiptavinir á heimamarkaði séu kröfuharðir. Einn viðmælandi komst svo að orði: 

Já, já þeir eru kröfuharðir, alveg alla leið. Fólk gerir kröfur og vill fá góða 

þjónustu fyrir peninginn sinn.  

Viðmælendur segja viðskiptavini gera kröfur um gæði, aðbúnað og góða þjónustu. Þó 

komu fram þau sjónarmið að viðskiptavinir væru ekki kröfuharðari en raunhæft væri. 

Þeir gerðu fyrst og fremst kröfur upp að vissu marki. 
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Þá er eftirspurn á heimamarkaði mikil þrátt fyrir að hún hafi dregist saman á vissum 

sviðum í kjölfar efnahagshrunsins. Telst það jafnframt til styrkleika innan 

eftirspurnarskilyrða. Á ákveðnum sviðum er eftirspurn mjög mikil og biðlistar langir eins 

og annar viðmælandi lýsti: 

Það er mikil eftirspurn, það er alltaf fullt og það eru alltaf biðlistar. 

Á öðrum sviðum virðist eftirspurn að hluta til hafa dregist saman samfara minnkandi 

kaupmætti. Þetta á sérstaklega við um augnaðgerðir og lýtalækningar. Þrátt fyrir 

samdrátt er biðlisti þó langur hjá vinsælum lýtalæknum og eftirspurnin gríðarleg. 

Viðmælendur telja sig ekki þurfa á innlendum sjúklingum að halda til þess að jafna 

eftirspurn og einn viðmælandi rannsóknarinnar hafði þetta að segja: 

Við höfum engar áhyggjur af því þó við höfum ekki sérstakan heimamarkað. 

Þetta eru svo fáir sjúklingar sem við þurfum á ári af heildarkökunni. Þannig að 

við teljum okkur ekki þurfa að byggja á einhverjum heimamarkaði.  

Annar viðmælandi viðurkennir þó að auðvitað væri þægilegra ef þjónustan væri 

jafnframt fyrir Íslendinga. Það væri erfitt að koma á þjónustu sem væri eingöngu fyrir 

útlendinga. Það sé hins vegar ekki í boði. 

Viðmælendur eru sammála því að mikil eftirspurn sé eftir lækningatengdri 

ferðaþjónustu erlendis. Eftirspurn sé vaxandi og muni aukast mikið á næstu árum. Einn 

viðmælenda hafði þetta að segja um liðskiptaaðgerðir: 

Mesta bilið sem mun myndast á milli framboðs og eftirspurnar á næstu árum 

það verður í liðskiptaaðgerðum. 

Þá telja viðmælendur að hingað muni koma kröfuharðir erlendir viðskiptavinir sem leiti 

eftir gæða heilbrigðisþjónustu og geri kröfur um góða þjónustu. Viðkomandi 

viðskiptavinir muni þannig flokkast sem styrkleiki innan eftirspurnarskilyrða á sama hátt 

og innlend eftirspurn. Þeir viðskiptavinir sem sækist eftir lægstu verðunum eigi ekki eftir 

að koma hingað til lands. Þeir muni fremur fara til Asíu. 

Aðrir styrkleikar innan eftirspurnarskilyrða eru að sögn viðmælenda þróað atvinnulíf, 

lítill kostnaður og gott orðspor innan lækningatengdrar ferðaþjónustu. Hrun 

gjaldmiðilsins styðji tímabundið við greinina eins og einn viðmælandi sagði: 
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Eins og staðan er núna með gjaldmiðilinn þá er náttúrulega gott fyrir útlendinga 

að koma hingað. Og það er auðvitað eitt af því sem við erum að keyra á, það er í 

verðum. 

Þá kom fram að orðspor þjóðarinnar væri gott innan lækningatengdrar ferðaþjónustu en 

einn viðmælandi hafði ákveðna kenningu: 

Mér finnst við hafa allt til að bera til þess að ná miklum árangri og þó svo við 

séum mjög skammt á veg komin þá held ég að það séu tækifæri í því hvað við 

erum skammt á veg komin. Ég myndi frekar vilja orða það þannig því við erum 

ekki búin að gera nein mistök. 

Viðmælendur telja mikilvægt að koma í veg fyrir slæm mistök en gera sér þó grein fyrir 

að mistök kæmu óhjákvæmilega upp í veitingu læknisþjónustu. Slæmt orðspor sem 

skapast gæti vegna þess að einhverjir fara af stað og gera hlutina illa væri hins vegar 

meira áhyggjuefni. Það gæti skaðað þá verulega sem á eftir koma. 

Einn helsti veikleiki innan eftirspurnarskilyrða er lítill heimamarkaður. Allmargir 

íslenskir sérfræðingar starfa erlendis sökum þess að þeir eru of sérhæfðir. Íslenski 

markaðurinn er einfaldlega of smár til þess að viðunandi verkefni séu fyrir hendi hér 

heima. Lítill heimamarkaður hefur hamlandi áhrif á vöxt lækningatengdrar 

ferðaþjónustu. Minnkandi kaupmáttur hefur jafnframt minnkað heimamarkað á vissum 

sviðum. Þá er það sömuleiðis veikleiki innan eftirspurnarskilyrða að fáar íslenskar 

heilbrigðisstofnanir eru alþjóðlega vottaðar. Einn viðmælandi benti á: 

Það virðist vera vandamál hjá okkur ef við horfum á vottunarhlutann. 

Blóðbankinn er eini aðilinn sem er með þessa  vottun. Hún er ofboðslega dýr og 

hún stendur þessum aðilum mjög fyrir þrifum, hvort sem þú horfir á Bláa lónið, 

Hveragerði, Orkuhúsið eða augnlækningastofur. Allir þessir aðilar horfa fram á 

milljónakostnað og þeir geta í raun og veru ekki réttlætt hann, kostnaðinn, fyrr 

en þeir eru komnir með nægjanlega veltu skilurðu [...] Þarna er klárlega veikur 

hlekkur í okkar keðju. 

Viðmælendur segja alþjóðlega vottun nauðsynlega eigi eftirspurn að verða meiri en hún 

er. Bein tenging sé á milli eftirspurnar og vottunar. Annar viðmælandi bætti við: 

Ef þú ætlar þér og hefur einhvern metnað til að gera eitthvað þá verðurðu að 

hafa vottun. Ef þú hefur hana ekki þá verður þetta bara áfram eitthvað 
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smávegis. Ég er kannski að tala um svona eins og rjóminn ofan á kökuna. En ef 

þú ætlar að gera þetta á einhvern iðnvæddan hátt þá þýðir ekkert annað en að 

hafa það [vottun]. 

5.1.3 Stuðningsgreinar og tengdar atvinnugreinar 

Viðmælendur telja íslenska birgja standa framarlega á heimsmarkaði og telst það til 

styrkleika innan stuðningsgreina og tengdra atvinnugreina. Hér á landi séu öflug 

lyfjafyrirtæki og alþjóðlega samkeppnishæfir birgjar sem sérhæfi sig í lækninga- og 

hjúkrunarvörum, stoðtækjum og lækningatækjum. Nefna þeir Össur, Actavis og Íslenska 

erfðagreiningu auk fjölda annarra smærri fyrirtækja. Um samkeppnishæfni íslenskra 

birgja sagði einn viðmælandi: 

Já, já. Það held ég að sé alveg klárt mál. Við erum með sterk félög í þessum geira 

sem eru með mjög góðar tengingar við stærstu birgja í heiminum. Ég hef engar 

áhyggjur af því. Við erum mjög vel sett hvað það varðar [...]  Íslenskir birgjar eru 

mjög vel í stakk búnir til þess að þjónusta okkur og önnur fyrirtæki. 

Annar viðmælandi bætti við: 

Mér finnst þessi fyrirtæki sem við höfum hérna alveg ótrúlega góð, ótrúlega 

þjónustulipur og alveg það sem ég þekki, alveg ótrúlega notalegt að leita til 

þeirra og maður fær lausn sinna mála. Allra sem hægt er að leysa mjög fljótt og 

örugglega. 

Þriðji viðmælandinn nefndi að aðgengi Íslendinga að lækningatækjum og ýmsu öðru 

gæti aukist við stækkun markaðarins: 

Ég held að þetta [atvinnugreinin] myndi stækka markaðinn. Íslenska 

heilbrigðiskerfið, við erum bara 300.000, við erum rosalega fá og lítil. Síðan eru 

það tæki, lagerar og dýrar vörur. Það er náttúrlega margt svo miklu erfiðara en 

um leið er umsetningin orðin miklu meiri. Þannig að ég held að Íslendingarnir 

njóti líka góðs af. Ef það þarf að kaupa nýjustu tækin [...] þá held ég að 

íslendingarnir njóti líka góðs af. 

Aðrir sérhæfðir birgjar tengdir atvinnugreininni eru Blóðbankinn og gjörgæsludeild 

Landspítala Háskólasjúkrahúss en fram kom að nauðsynlegt væri að samningar lægju 

fyrir við Landspítalann varðandi þessa þætti. Viðmælendur voru bjartsýnir varðandi 
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samninga og töldu að þeir ættu ekki að verða vandamál eða eins og einn viðmælandi 

lýsti: 

Í fyrsta lagi þá hafa þeir [Landspítalinn] heimild til þess að afla sér sértekna með 

þjónustu við þá sem vilja kaupa hana og þeir reyna að gera það t.d. með 

samningum við Færeyinga og Grænlendinga. Þannig að þeir myndu nú bara 

fagna því ef þeir fengju eitthvað í vasann. 

Viðmælendur segja Blóðbankann mjög góðan á alþjóðlegan mælikvarða enda sé hann 

alþjóðlega vottaður. Fram kom að þeir telja að þau einkasjúkrahús sem hér eru í 

undirbúningi ættu ekki að skapa álag á Blóðbankann. Það væri sjaldgæft að blæðingar 

yrðu í tengslum við þær aðgerðir sem þar yrðu framkvæmdar. Einkasjúkrahúsin þyrftu 

lítið blóð og í raun svo lítið að Blóðbankinn ætti að mati viðmælenda að geta annað því 

án þess að breyta nokkru. Ef það myndi hins vegar ekki verða raunin benti einn 

viðmælandi á: 

Það eru alltaf lausnir þannig að ég er ekki að sjá að þetta [Blóðbankinn] sé 

takmarkandi þáttur. Það eru alls konar leiðir. 

Þannig megi flytja blóð til landsins eins og gert hafi verið víða erlendis. Þá megi 

jafnframt taka blóð úr sjúklingum áður en þeir koma til landsins. Í þeim tilfellum kæmu 

þeir hreinlega með það með sér. Brýnt sé að atvinnugreinin komi ekki niður á þjónustu 

Blóðbankans en annar viðmælandi komst svo að orði: 

Og það er eitt sem við viljum alls ekki undir neinum kringumstæðum gera. Það er 

að það má aldrei verða þannig að Íslendingar lendi í vandræðum með að fá blóð 

úr Blóðbankanum út af svona starfsemi, það þarf að gæta mjög vel að því. 

Viðmælendur hafa jafnframt litlar áhyggjur af því að álag kunni að skapast á 

gjörgæsludeild Landspítalans vegna atvinnugreinarinnar. Þriðji viðmælandi sagði: 

Og þetta fólk sem er að annast þessa sjúklinga, þetta er allt saman mjög vant 

fólk. Þannig að ég reikna ekki með að það verði mikið um vandamál. Ég held ekki 

að þetta verði neitt álag á gjörgæsluna. 

Fram kom að almennt séu þeir sjúklingar sem gangist undir liðskiptaaðgerðir frekar 

frískir og tölfræðin sýni að mjög fáir þurfi á slíkri aðstoð að halda. Einn viðmælandi tekur 

þó fram að offituaðgerðir séu alla jafna flóknari og aðeins hættulegri. 
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Viðmælendur telja ferðaþjónustuna mikilvægustu tengdu atvinnugreinina. Einn 

viðmælandi hafði þetta að segja: 

Það er auðvitað fyrst og fremst ferðaþjónustan sem slík. Bara eins og hún er. Og 

þar með talið auðvitað flugsamgöngur, veitingarekstur, gisting [ ...] afþreying og 

þetta allt. 

Fram kom að yfirleitt kæmu frískir fylgdarmenn með sjúklingi sem gætu nýtt sér ýmiss 

konar þjónustu innan ferðaþjónustunnar. Annar viðmælandi sagði miklu máli skipta að 

geta boðið upp á ýmiss konar afþreyingu: 

Hverjum sjúklingi fylgir einhver og ég held að það sé ekki gaman að koma hingað 

sem aðstandandi og hafa ekkert að gera [...] Það þarf afþreyingu og ég held að 

það sé af ýmsu að taka. Því tel ég að ferðaþjónustuhlutinn sé mikilvægur [...] Við 

erum kannski ekki með sólina og ekki með þessa svakalegu borgarmenningu eins 

og stórborgirnar en ég held að við séum með náttúru og uppákomur hérna sem 

fólk sækist svolítið eftir að koma í. Ég held að við höfum allt til þess að það geti 

gengið vel. 

Viðmælendur telja jafnframt að íslensk ferðaþjónusta sé alþjóðlega samkeppnishæf og 

telst það til styrkleika innan stuðningsgreina og tengdra atvinnugreina. Þá kom skýrt 

fram að íslensk náttúra væri einn helsti styrkleiki ferðaþjónustunnar. 

Þá telja viðmælendur að upplýsingatæknin sé ein mikilvægasta tengda atvinnugreinin 

enda fari markaðssetning að mestu leyti fram á netinu. Þeir eru ekki í vafa um 

samkeppnishæfni upplýsingatækninnar og telst það til styrkleika innan stuðningsgreina 

og tengdra atvinnugreina. Einn viðmælandi bætti við: 

Sko upplýsingatæknin verður náttúrulega að virka mjög vel. Hún verður að vinna 

með okkur og vera öflug og skilvirk [...] Við erum náttúrulega, stöndum alveg 

ofboðslega vel í því öllu og erum alveg up to date alls staðar. Erum [...] ein best 

netvædda þjóðin og fleira, þannig að það vinnur með okkur. 

Þá liggja styrkleikar þjóðarinnar að sjálfsögðu í heilbrigðisklasanum sem stendur mjög 

framarlega á heimsvísu að mati viðmælenda. Auk þess er jarðhitaklasinn mikill styrkleiki 

en hann tengist vellíðunarklasanum sem er nátengdur klasa lækningatengdrar 

ferðaþjónustu. Menntaklasinn, matvælaklasinn og landbúnaðarklasinn teljast jafnframt 
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góðir hér á landi og fram kom að þetta ynni allt vel saman. Fjármálaklasinn fær hins 

vegar falleinkunn eins og fram kom hjá öðrum viðmælanda: 

Það er náttúrulega helvítis ástand í því sko. Það er ekki gott. 

Viðmælendur segja samvinnu innan atvinnugreinarinnar vera fremur litla. Þá sé 

samvinna við tengdar atvinnugreinar sömuleiðis fremur lítil og telst það til veikleika 

innan stuðningsgreina og tengdra atvinnugreina. Samstarf sé þó að hefjast, sérstaklega 

við ferðaþjónustuna. Einn viðmælandi komst svo að orði: 

Við höfum verið í samstarfi við eitt fyrirtæki um að það taki að sér allt sem lítur 

að ferðaþjónustuhlutanum. Því við náttúrulega kunnum ekkert í því og teljum 

ekki að við eigum að vera að vasast í einhverju sem við kunnum ekki eða getum 

ekki. Þannig að við viljum vinna með ferðaþjónustunni og að ferðaþjónustan sjái 

bara um það sem að henni snýr. Hvort sem það eru flugbókanir eða hótelbókanir 

eða annað þannig að það er okkar markmið. 

Meginástæða lítillar samvinnu er að mati viðmælenda sú staðreynd að atvinnugreinin er 

skammt á veg komin hér á landi. Sum fyrirtæki séu einfaldlega ekki komin nægjanlega 

langt í sinni undirbúningsvinnu til þess að samvinna sé tímabær. Þjónustan sé á 

byrjunarreit. Þetta eigi þó ekki við um Bláa lónið enda sé þar um að ræða brautryðjanda 

innan atvinnugreinarinnar. Bláa lónið hafi í gegnum tíðina verið í samstarfi við 

ferðaþjónustufyrirtæki á borð við Icelandair og Kynnisferðir auk þess sem fyrirtækið hafi 

átt í samstarfi við Íslandsstofu og Iceland Naturally svo eitthvað sé nefnt. 

Viðmælendur lýsa langflestir yfir miklum áhuga á samvinnu í framtíðinni eins og fram 

kom hjá öðrum viðmælanda: 

Ég held að það sé fyrst og fremst það sem við ættum að gera, við ættum að 

vinna meira saman en við höfum ekki gert það. 

Áhuginn beinist einkum að ferðaþjónustunni en viðmælendur segja það hagsmuni 

greinarinnar að starfa með sem flestum innan hennar. Þá kom jafnframt í ljós áhugi á 

samstarfi innan greinarinnar hjá flestum viðmælendum eins og þriðji viðmælandinn 

benti á: 

Þannig að við getum alveg séð fyrir okkur að hugsanlega kemur einn í 

liðskiptaaðgerð en einhver annar í fjölskyldunni gæti mögulega nýtt sér aðra 

minni aðgerð sem mögulega Orkuhúsið eða aðrir framkvæmdu þannig að það 
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gæti verið mjög spennandi samstarf þar. Og síðan er því ekki að neita að við 

myndum alveg vilja og gætum séð fyrir okkur samstarf við t.d. Össur hf. Það er 

kannski ekki tímabært að tala mikið um það en það gætu myndast ákveðnir 

samstarfsmöguleikar. Þannig að það eru möguleikar, ýmsir möguleikar ekki 

spurning. 

Spennandi samstarfsvettvangur gæti að sögn viðmælenda myndast milli 

einkasjúkrahúsanna, alþjóðlegra fyrirtækja á borð við Össur og Actavis, Orkuhússins, 

Bláa lónsins, augnlæknastöðva, Art Medica og stofnana innan endurhæfingargeirans svo 

eitthvað sé nefnt. Þá væru jafnframt möguleikar á samstarfi við heilbrigðisstofnanir 

erlendis. Viðmælendur telja að samstarf eigi eftir að eflast samfara aukinni þróun innan 

atvinnugreinarinnar. Það muni draga úr veikleikum sem fylgja litlu samstarfi innan 

stuðningsgreina og tengdra atvinnugreina. Fjórði viðmælandinn er bjartsýnn varðandi 

samstarf innan greinarinnar og sagði: 

Ég held að það sé alveg hægt að byggja upp svona klasa þar sem allir njóta 

ávinnings hjá hver öðrum. 

Viðmælendur segja að lítið samstarf sé við rannsókna- og menntastofnanir. Telst það 

jafnframt til veikleika innan stuðningsgreina og tengdra atvinnugreina. Lítið sé um 

formlegt samstarf við háskólana auk þess sem mikið skorti á rannsóknir innan 

greinarinnar. Þó hafi Bláa lónið lagt ríka áherslu á lækningarannsóknir en þeir hafi farið 

út í flóknar og dýrar rannsóknir á virkum efnum lónsins. Viðmælendur tala um að meira 

samstarf við rannsókna- og menntastofnanir sé nauðsynlegt og lýsa flestir yfir áhuga á 

slíku samstarfi. Einn viðmælandi sagði: 

Við sjáum fyrir okkur samstarf við háskólana, alveg skilyrðislaust [...] og þá á 

okkar afmarkaða sviði. Við viljum klárlega stunda slíkar rannsóknir og það er að 

okkar mati afskaplega eftirsóknarvert. Og partur í raun og veru af 

markaðssetningunni vegna þess að við verðum að geta sýnt fram á árangur. 

Þannig að við ætlum að kortleggja það mjög vel, þannig að það er engin 

spurning. 

Viðmælendur telja að samstarf við rannsókna- og menntastofnanir muni aukast samfara 

aukinni þróun innan lækningatengdrar ferðaþjónustu. Því geti mögulega dregið úr þeim 

veikleika sem fylgir litlu samstarfi við rannsókna- og menntastofnanir. 
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Viðmælendur segja að samvinna hafi aukist við hagsmunasamtök í kjölfar stofnunar 

samtaka um heilsutengda ferðaþjónustu og binda vonir við að samtökin eigi eftir að 

hafa jákvæð áhrif. Telst það til styrkleika innan stuðningsgreina og tengdra 

atvinnugreina. Einn viðmælandi hafði þetta að segja um samtökin: 

Og það held ég að sé bara af hinu góða, ég held að það sé gott að þessi fyrirtæki 

sem eru að reyna að hasla sér völl á þessu sviði tali einum rómi og reyni nú að 

samræma málflutning sinn og eru bara sterkari fleiri saman heldur en hver í sínu 

horni. Þannig að þó að það sé ekki endilega formlegt samstarf á milli þessara 

aðila um verkefnin sín sem slík þá er þetta auðvitað sameiginlegt hagsmunamál, 

að lyfta landinu upp sem heilsutúristalandi.  

Viðmælendur segja tilgang samtakanna að byggja upp samstarfsvettvang sem sé af hinu 

góða. Samtökin hafi jákvæð áhrif og þá fyrst og fremst í gegnum tengsl. Auðvitað séu 

það hins vegar fyrirtækin sjálf sem þrói sína starfsemi eins og annar viðmælandi bætti 

við: 

Ég held að það [samtökin] geti örugglega verið góð leið til þess að markaðssetja 

landið í heild. Það breytir samt ekki því að hver og einn þarf samt að vinna 

heimavinnuna sína, hver og einn sem er innan samtakanna og þeim mun betur 

sem menn vinna heimavinnuna sína áður en þeir koma inn í samtökin, því 

skemmtilegra ná þessi samtök að vinna. 

Viðmælendur binda vonir við að samtökin geti stuðlað að samvinnu í vottunum, 

vöruþróun og markaðsmálum. Þriðji viðmælandinn lýsti kostum samvinnu:  

Mér finnst lykilatriði að koma fram sem ein heild. Ég er ekki að sjá að það séu 

einhverjar 10 einingar sér á Íslandi og allar ætli að markaðsetja sig einar og sér í 

útlöndum [...] Það þarf samstarf. 

Viðmælendur segja lítinn möguleika á styrkjum innan atvinnugreinarinnar. Telst það til 

veikleika innan stuðningsgreina og tengdra atvinnugreina. Það sem í boði sé skipti litlu 

máli eins og einn viðmælandi nefndi: 

Það hafa verið einhverjir hjá Íslandsstofu og svoleiðis en bara einhverjir mjög 

nettir og litlir styrkir. Það er ekkert sem skiptir stóra málinu, dropi í hafið, einhver 

ein milljón hér. 
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Þá kom fram að þeir sjóðir sem hjálpa eigi nýsköpunarfyrirtækjum virðast ekki passa 

þeim fyrirtækjum sem starfandi séu innan atvinnugreinarinnar. Viðkomandi sjóðir séu 

fyrst og fremst að fjárfesta í þeim fyrirtækjum sem komin séu af stað með 

vöruframleiðslu eða eins og annar viðmælandi benti á: 

Þessir sjóðir sem eiga að hjálpa nýsköpunarfyrirtækjum, enginn þeirra og að 

minnsta kosti okkar verkefni virðist ekki passa fyrir neinn þeirra. 

Þau sjónarmið komu þó fram að þetta gæti mögulega breyst í framtíðinni. Íslandsstofa 

geri samninga um markaðssetningu íslenskrar ferðaþjónustu og þar sé einn 

áhersluþáttur heilsuferðaþjónusta og vetrarferðamennska. Fyrirtæki gætu því átt aukna 

möguleika á styrkjum síðar. 

5.1.4 Stefna, skipulag og samkeppni 

Viðmælendur segja virka og mikla samkeppni innan atvinnugreinarinnar á vissum 

sviðum. Einn viðmælandi lýsir reynslu sinni af samkeppni á heimamarkaði: 

Það er samkeppni. Hún er ansi, já, já hún virkar [...] við reynum að ganga skóinn 

hver af öðrum, alveg linnulaust. 

Hins vegar segja þeir litla sem engin samkeppni vera á öðrum sviðum. Samkeppni á 

heimamarkaði telst því hvort tveggja til styrkleika og veikleika innan þessa þáttar 

demantsins. Viðmælendur telja erlenda samkeppni vera á ýmsum stigum eins og einn 

viðmælandi sagði: 

Samkeppnin er á svo mörgum plönum. Þú getur keppt í verði, þú getur keppt í 

gæðum. Og þú getur keppt í öðru. Við getum keppt í verði af því að peningarnir 

okkar eru ónýtir [...] en hver vill vera með lægsta verð í heimi? Þú bara gerir það 

ekki. Við eigum miklu betri möguleika í samkeppni heldur en að keppa í verði [...] 

hver vill ekki frekar vera hér heldur en á götuhorni í Bangkok, hreinlætið hér og 

allt saman er svo allt öðruvísi. [...] Við ættum að keppa í gæðum. 

Fram kom hjá viðmælendum að þeir teldu minnihluta viðskiptavina innan 

lækningatengdrar ferðaþjónustu leita eftir lægstu verðunum. Annar bætti við: 

Ef þú ætlar að keppa í verði þá ertu að keppa við þriðja heims þjóðir. Við gerum 

það ekki. Út úr því koma engin gæði og bara vitleysa. 
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Viðmælendur telja að stefnan hér á landi eigi að vera aðgreiningarstefna þar sem 

einblínt sé á gæði fremur en lægstu verð. Þar ættu fyrirtæki að geta staðið vel að vígi. 

Þeir viðskiptavinir sem einblíni fyrst og fremst á verð komi hvort sem er líklega ekki 

hingað. Viðmælendur eru jafnframt sammála því að Evrópuþjóðir séu helsti 

samkeppnisaðilinn eins og fram kom hjá þriðja viðmælandanum: 

Við værum að keppa við Evrópu, því þetta er fólk sem að ætlar hvort eð er ekki 

að fara á ódýrasta staðinn. 

Þær Asíuþjóðir og Suður - Ameríkuþjóðir sem byggi sína markaðssetningu á lágum 

verðum séu því ekki helsti samkeppnisaðili Íslands. Viðmælendur líta á Austur 

Evrópuþjóðir sem öflugan samkeppnisaðila og nefna Ungverjaland, Pólland og Búlgaríu. 

Þá sé Malta sömuleiðis öflugur samkeppnisaðili. Nokkrir telja að öll Evrópulönd séu 

okkar helstu samkeppnisaðilar og þá ekki síst Norðurlandaþjóðirnar. 

Stefna viðmælenda er að viðskiptavinir komi fyrst og fremst frá Evrópu og 

Bandaríkjunum. Þær Evrópuþjóðir sem um ræðir eru einkum Bretland, Þýskaland og 

Norðurlandaþjóðirnar. Meirihluti ferðamanna sem heimsæki Ísland árlega kemur frá 

þessum þjóðum. Markhópurinn eru þeir viðskiptavinir sem leita eftir gæða 

heilbrigðisþjónustu og persónulegri þjónustu. Þá mun markaðssetning beinast að þeim 

viðskiptavinum sem telja það skipta máli að almennir þegnar eigi kost á 

heilbrigðisþjónustu. 

Stefna viðmælenda er sú að þjónustan verði einkarekin og fyrir utan ríkisgeirann. 

Stefna þeirra er jafnframt sú að einblína á sérhæfingu. Einn viðmælandi komst svo að 

orði: 

Við erum svo allt öðruvísi en Asía. Og við munum aldrei keppa á sama grundvelli 

og þeir. Þeir eru með risastóra spítala, geta gert allt fyrir alla. 

Lykilatriði sé að einbeita sér að ákveðnum sérhæfðum verkefnum og leysa þau vel. 

Þjóðin sé það fámenn og markaðurinn það lítill að ekki sé unnt að skara fram úr nema á 

vissum sviðum. Viðmælendur segja aukna sérhæfingu á markaðnum þar sem ný 

fyrirtæki sem byggi ekki á sömu hugmyndum og þau sem fyrst komu inn á markaðinn 

séu að hasla sér völl. 
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Viðmælendur segja öfluga löggjöf til staðar hér á landi og telst það til styrkleika innan 

þessa þáttar demantsins. Einn þeirra sagði: 

Ég held að lögin og reglurnar, það sé allt til staðar. Ég veit ekki til þess að það sé 

neitt sem þarf að setja nýjar reglur um eða neitt svoleiðis. 

Viðmælendur segja viðskiptavini tryggða með lögum gagnvart mistökum hér á landi. 

Þeir þurfi hins vegar að sækja sitt mál á Íslandi. Brýnt sé að sérfræðingar og 

heilbrigðisstofnanir hafi viðunandi tryggingar. 

5.1.5 Stjórnvöld 

Viðmælendur segja að skortur sé á stuðningi stjórnvalda og velvilja auk þess sem 

ákveðnir stjórnmálamenn séu á móti atvinnugreininni. Það sé hamlandi eins og einn 

viðmælandi nefndi: 

Það er stór hluti innan hinnar íslensku pólitísku elítu sem lítur svo á að þetta sé 

ekki af hinu góða. Það er enginn maður sem fæst til að leggja peninga í verkefni 

sem gengur þvert á hina pólitísku blessun. Og þessi afstaða stjórnmálamanna 

[...] hún er mjög hamlandi. 

Þá nefna viðmælendur að sérstaklega skorti stuðning frá velferðarráðuneyti. 

Iðnaðarráðuneyti sem hafi yfirumsjón með ferðamálum hafi verið mun jákvæðara. Bæði 

ráðuneyti þurfi hins vegar að koma að þessum málum og sagði annar viðmælandi: 

Ég hefði verið til [...]  í betri viðbrögð frá ráðherrum velferðarmála. Mér finnst 

það þó aðeins vera að breytast núna með nýjum ráðherra að hluta til. Það er 

tregða í kerfinu [...] ég myndi vilja fá þau miklu meira með okkur [...] en mér 

finnst allt annað viðmót ferðamálamegin. 

Viðmælendur benda á að tíð ráðherraskipti séu slæm en binda miklar vonir við nýjan 

velferðarráðherra eins og þriðji viðmælandinn bætti við: 

Núna er maður aftur að fá smá von en síðustu tveir ráðherrar hafa allavega verið 

mjög á móti þessu og það hefur bara verið rothögg í sjálfu sér. Það þarf 

pólitískan vilja. 

Tveir viðmælendur líta þó ekki á stjórnvöld sem hamlandi þátt og hafði annar þeirra 

þetta að segja: 
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Í mínum huga hafa stjórnvöld ekki verið með neina fordóma eins og gagnvart 

okkur en það er hins vegar enginn afsláttur gefinn. Ég skil alveg stjórnvöld að 

þeir ætli ekki að láta þig borga þetta. Þannig að það setur bara ennþá meiri 

kröfur á okkur að sýna hvað við ætlum að gera.  

Viðmælendur benda jafnframt á að skortur sé á samráði við stjórnvöld og mikilvægt sé 

að efla samvinnu. Þá kom fram að viðmælendur óttast breytta löggjöf. Atvinnugreinin 

búi við pólitíska áhættu eins og einn viðmælandi benti á: 

Ef maður myndi vita það að leikreglurnar sem gilda í dag, gilda á morgun, þá 

væri hægt að gera svona lengri plön [...] Maður er alltaf smeykur við það að hið 

pólitíska vald breyti leikreglunum og slái fæturnar undan starfseminni. Það er 

það sem maður er hræddur við. 

Viðmælendur vonast þó til þess að stjórnvöld muni skapa greininni betri skilyrði í 

framtíðinni. Eðlilegt sé að stjórnvöld geri kröfur og fyrirtæki þurfi að sýna stjórnvöldum 

að atvinnugreinin muni ekki stefna ríkinu í hættu. Til skamms tíma vonast viðmælendur 

fyrst og fremst eftir velvilja og samvinnu. Til lengri tíma finnst viðmælendum eðlilegt að 

stjórnvöld styðji við markaðssetningu atvinnugreinarinnar á sama hátt og gert sé 

varðandi ferðaþjónustuna. Annar viðmælandi lýsti skoðun sinni: 

Stjórnvöld geta hjálpað til með því að standa með okkur og reka hreinlega 

áróður í öllum sínum samskiptum fyrir þessu. Við erum náttúrulega með þessa 

aðila eins og Íslandsstofu, Iceland Naturally og fleiri [...] Þeir eiga náttúrulega 

bara að taka þátt í þessu alveg eins og þeir gera með ferðaþjónustuna. 

Þá nefna viðmælendur að innan ferðamála séu flestir meðvitaðir um þau sóknarfæri 

sem liggi í vetrarferðamennsku og heilsuferðaþjónustu. Atvinnugreinin sé hins vegar á 

byrjunarreit og þeir segjast bjartsýnir varðandi þátt stjórnvalda í kynningu landsins síðar. 

5.1.6 Framtíðarsýn atvinnugreinarinnar 

Viðmælendur eru bjartsýnir á framtíð greinarinnar hér á landi. Hér sé unnt að veita 

hágæða heilbrigðisþjónustu og tækifærin séu klárlega til staðar. Lykilatriði sé að leggja 

áherslu á sérstöðu Íslands. Íslensk náttúra, hreinleiki og víðátta sé eitthvað sem aðrar 

þjóðir hafi ekki. Staðsetning landsins sé sömuleiðis góð. Einn viðmælandi hafði þetta að 

segja: 
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Við erum með rosa gott og vel menntað fólk en það er mikið af öðrum þjóðum 

líka með. Þannig að við stöndum ekkert fremst þar [...] Það eru rosalega mörg 

lönd sem eiga mjög vel menntað fólk. Þannig að [...] við erum góð en við erum í 

toppnum með dáldið mörgum öðrum. Þannig að ég held að ef við ætlum að gera 

þetta þá þurfi að draga fram sérstöðu Íslands og nýta hana [...] Tengsl 

ferðaþjónustunnar og náttúrunnar við lækningatengda ferðaþjónustu. 

Mikil vinna sé hins vegar framundan og mikilvægt sé að sýna þolinmæði eins og annar 

viðmælandi benti á: 

Ég held að það þurfi þolinmæði. Þetta eru harðir samkeppnisaðilar sem maður er 

að berjast við [...] Þetta er eitthvað sem við erum að gera nýtt og eflaust á þetta 

eftir að dafna en ég held að það taki tíma. Sérstaklega vegna þess að við erum 

að tala um að byggja sjúkrahúsin eingöngu á útlendingum. 

Að sögn viðmælenda eru markaðsmálin stærsti óvissuþátturinn. Framtíð 

atvinnugreinarinnar velti á því hvernig til takist í þeim efnum. Þau séu helsta hindrunin 

og þar skorti bæði þekkingu og reynslu. Þriðji viðmælandinn taldi eitt stórt verkefni 

þurfa til þess að brjóta ísinn: 

Það þarf eitt breakthrough verkefni. Eitt stórt breakthrough verkefni til þess að 

þetta allt [gangi upp]. Þú þarft hugmynd sem er grand hugmynd [...] til þess að 

brjóta ísinn. Ef þér tekst það á einn hátt, þá geturðu leikið leikinn aftur. Það 

styður alla aðra og þá held ég að framtíðarhorfur geti orðið mjög góðar. 

5.2 Klasi lækningatengdrar ferðaþjónustu á Íslandi 

Klasi er svæðisbundið samstarf fyrirtækja og fleiri aðila sem hagnast á samkeppni og 

framþróun innan tiltekinnar atvinnugreinar. Á milli aðila á sér stað samvinna en 

jafnframt er mikilvægt að innan klasans sé virk samkeppni. Ávinningur samlegðaráhrifa 

innan klasa og milli klasa getur verið mikill. Klasar auka framleiðni, samkeppnishæfni og 

hagvöxt. 

Mynd 3 sýnir klasakort lækningatengdrar ferðaþjónustu á Íslandi. Kjarnastarfsemi 

atvinnugreinarinnar er fyrir miðju á myndinni og skiptist í tvo hluta, ferðaþjónustu og 

heilbrigðisþjónustu. Til vinstri eru þeir sérhæfðu birgjar sem sjá greininni fyrir 

aðföngum. Hægra megin má sjá tengda klasa og þá sérhæfðu þjónustuaðila sem að 

greininni koma. Til hægri má jafnframt finna neytendur lækningatengdrar ferðaþjónustu 
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sem mynda eftirspurnina. Fyrir neðan má sjá opinberar stofnanir og eftirlitsaðila, 

mennta- og rannsóknarstofnanir auk þeirra viðskipta- og hagsmunasamtaka sem 

aðkomu hafa að klasanum. Ytri mörk klasans eru dregin við landamæri Íslands. 

 

Mynd 3. Klasi lækningatengdrar ferðaþjónustu á Íslandi 

Rannsakandi fékk alla sex viðmælendur rannsóknarinnar til að leggja mat á réttmæti 

klasakortsins. Hafði það í för með sér minniháttar breytingar. Ferðaþjónusta landsins 

fellur í heild sinni undir kjarnastarfsemi ásamt þeirri lækningatengdu ferðaþjónustu sem 

ferðamönnum stendur til boða. Viðmælendur voru allir sammála þessari greiningu. Gulu 

kassarnir tákna þá lækningatengdu ferðaþjónustu sem nú þegar er boðið upp á hér á 

landi. Þessir þættir eru augnaðgerðir, húðmeðferðir, endurhæfing, lýtaaðgerðir og 

almennar smáaðgerðir, frjósemismeðferðir, tannlækningar og tannígræðslur. Bláu 

kassarnir tákna þá starfsemi sem einkasjúkrahúsin eru að undirbúa, liðskiptaaðgerðir og 

offituaðgerðir. Grænu kassarnir taka svo til ferðaþjónustunnar í heild sinni. Þeir þættir 

eru farþegaflutningar, veitingastaðir, gististaðir, ferðaskrifstofur, afþreying og 

aðdráttarafl íslenskrar náttúru. 

Þeir birgjar sem koma að klasanum sérhæfa sig í lækningatækjum, lyfjum, lækninga -

og hjúkrunarvörum og stoðtækjum. Einnig má nefna Blóðbankann, gjörgæsludeild 
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Landspítalans og þá aðila sem þjónusta ferðaþjónustuna. Þá eiga ýmsir sérhæfðir 

þjónustuaðilar aðkomu að klasanum. Nefna má endurskoðendur, lögfræðinga og 

sérfræðinga á sviði fjármála og almannatengsla. 

Þeir aðilar sem skapa eftirspurn eru erlendir ferðamenn. Mikilvægustu tengdu 

klasarnir að mati viðmælenda eru heilbrigðisklasi og upplýsingatækniklasi. Öðrum 

klösum er ekki raðað eftir mikilvægi en nefna má matvælaklasa, vellíðunarklasa, 

jarðhitaklasa, menntaklasa, fjármálaklasa, landbúnaðarklasa og líftækniklasa. Þær 

opinberu stofnanir og eftirlitsaðilar sem helst hafa aðkomu að klasanum eru ráðuneyti 

velferðarmála og ferðamála, önnur ráðuneyti, Landlæknisembættið og Ferðamálastofa. 

Helstu mennta- og rannsóknarstofnanir eru háskólar, Rannsóknarmiðstöð ferðamála og 

Íslandsstofa. Þau hagsmunasamtök sem einkum eiga aðkomu að klasanum eru Samtök 

um heilsutengda ferðaþjónustu og Samtök ferðaþjónustunnar. 

Samvinna innan klasans er fremur lítil auk þess sem samstarf við tengdar 

atvinnugreinar er fremur lítið. Samstarf er þó nokkuð við ferðaþjónustuna. Samvinna er 

jafnframt fremur lítil við opinberar stofnanir, eftirlitsaðila, menntastofnanir og 

rannsóknarstofnanir. Lítið formlegt samstarf er við háskólana auk þess sem mikill 

skortur er á rannsóknum innan greinarinnar. Samstarf er meira við hagsmunasamtök en 

samtök um heilsutengda ferðaþjónustu hafa aukið tengsl innan klasans. Samvinna við 

sérhæfða birgja og þjónustuaðila virðist góð. Meginástæða lítillar samvinnu er sú að 

ákveðin fyrirtæki eru ekki nægjanlega langt komin í sinni undirbúningsvinnu til þess að 

samstarf sé tímabært. Atvinnugreinin er á frumstigi og líklegt er að samvinna vaxi 

samfara aukinni þróun innan lækningatengdrar ferðaþjónustu hér á landi. Bláa lónið 

hefur til að mynda lengi átt í samstarfi við ýmis ferðaþjónustufyrirtæki, 

hagsmunasamtök og opinberar stofnanir enda brautryðjandi innan greinarinnar eins og 

fram hefur komið. Þá hefur fyrirtækið jafnframt lagt ríka áherslu á rannsóknir. 

Klasi lækningatengdrar ferðaþjónustu er grunnur og fremur lítið þróaður. Samskipti 

og tengsl hafa þó myndast undanfarin ár milli aðila en þau eru veik. Upplýsingaflæði 

innan klasans er lítið en hefur aukist eftir stofnun samtaka um heilsutengda 

ferðaþjónustu. Töluverð nýsköpun er hins vegar til staðar innan klasans. Helsti styrkleiki 

klasans er ferðaþjónustuhlutinn. Íslensk ferðaþjónusta er vaxandi grein, orðsporið er 

gott og innviðir þjónustunnar hafa styrkst verulega á síðustu árum. Þá eru sterk tengsl 
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við heilbrigðisklasann sem býr yfir mikilli þekkingu og reynslu. Einnig hafa ákveðin 

fyrirtæki innan klasans náð árangri á heimsvísu en nefna má Össur og Actavis. Þá er Bláa 

lónið þekkt vörumerki innan heilsutengdrar ferðaþjónustu. 

5.3 Samkeppnishæfni Íslands sem ferðamannastaðar 

Viðmælendur voru beðnir um að meta frammistöðu Íslands með tilliti til þeirra tíu þátta 

sem mest áhrif hafa á samkeppnishæfni ferðamannastaða. Eins og fram hefur komið 

telja viðmælendur að Evrópuþjóðir séu helsti samkeppnisaðili þjóðarinnar innan 

lækningatengdrar ferðaþjónustu. Þeir voru því beðnir um að meta hvort þjóðin standi 

sig betur, verr eða á svipan hátt og Evrópuþjóðir með tilliti til hvers þáttar fyrir sig.  

Styrkleikar íslenskrar ferðaþjónustu eru fimm að mati viðmælenda. Þessir þættir eru 

íslensk náttúra, afþreyingarmöguleikar, aðgengileiki, ímynd og almennir innviðir. Fjórir 

viðmælendur telja Ísland standa betur að vígi með tilliti til náttúrunnar en 

samkeppnisþjóðir. Tveir telja að frammistaðan sé svipuð. Þá halda þrír viðmælendur því 

fram að afþreying sé betri hér á landi en hjá samkeppnisþjóðum en þrír telja hana 

svipaða. Fjórir viðmælendur vilja meina að þjóðin bjóði upp á betri aðgengileika en 

samkeppnisþjóðir. Einn telur aðgengileikann svipaðan en einn verri. Þá telja fjórir 

viðmælendur að ímynd þjóðarinnar sé betri en helstu samkeppnisþjóða. Einn telur hana 

verri en einn svipaða. Að lokum halda fjórir viðmælendur því fram að Ísland hafi betri 

innviði en samkeppnisþjóðir. Einn telur innviði hér á landi svipaða og hjá 

samkeppnisþjóðum. Annar telur þá verri. 

Veikleikar íslenskrar ferðaþjónustu eru tveir að mati viðmælenda. Þeir eru sérstakir 

viðburðir og skemmtanir. Þrír viðmælendur telja Ísland standa verr að vígi en 

samkeppnisþjóðir þegar kemur að sérstökum viðburðum. Tveir telja sérstaka viðburði 

svipaða og einn telur þá betri. Þá halda þrír viðmælendur því fram að þjóðin standi sig 

verr í skemmtunum en helstu samkeppnisþjóðir. Þrír viðmælendur telja skemmtanir hér 

svipaðar. 

Þrír þættir teljast hvorki til styrkleika né veikleika að mati viðmælenda. Þeir eru 

menning, innviðir ferðaþjónustunnar og vitund. 



 

67 

6 Samantekt og umfjöllun 

Samkeppnishæfni endurspeglar getu þjóðar til verðmætasköpunar og leikur framleiðni 

þar lykilhlutverk. Aukin framleiðni eflir langtímahagsæld þjóða. 

Ýmsir styrkleikar hafa jákvæð áhrif á samkeppnishæfni lækningatengdrar 

ferðaþjónustu hér á landi. Einn helsti styrkur greinarinnar er hæft heilbrigðisstarfsfólk 

en það býr yfir mikilli þekkingu og reynslu. Sérnám íslenskra lækna erlendis leikur þar 

stórt hlutverk. Gæði heilbrigðisþjónustu eru mikil hér á landi og almennir innviðir eru 

góðir en nefna má menntakerfi, fjarskipti, upplýsingatækni, vegasamgöngur og flugvelli. 

Íslensk náttúra, hreinleiki landsins og víðerni er sömuleiðis einn helsti styrkleiki 

greinarinnar. Náttúran er einstök og skapar atvinnugreininni sérstöðu. Þá er 

landfræðileg lega góð auk þess sem flugsamgöngur eru til allra helstu markaða innan 

lækningatengdrar ferðaþjónustu. 

Íslenskir viðskiptavinir eru kröfuharðir hvað varðar gæði, aðbúnað og góða þjónustu. 

Eftirspurn á heimamarkaði er auk þess mikil þrátt fyrir að hún hafi dregist saman á 

ákveðnum sviðum. Kröfuharðir viðskiptavinir og mikil eftirspurn hafa hvort tveggja 

jákvæð áhrif á samkeppnishæfni greinarinnar. Þá munu erlendir viðskiptavinir að öllum 

líkindum verða kröfuharðir og leita eftir hágæða heilbrigðisþjónustu. Þeir munu því 

flokkast sem styrkleiki á sama hátt og innlend eftirspurn. 

Orðspor þjóðarinnar er gott innan atvinnugreinarinnar auk þess sem hrun krónunnar 

styður tímabundið við hana. Þá standa íslenskir birgjar framarlega á heimsmarkaði. Að 

auki teljast tengdar atvinnugreinar alþjóðlega samkeppnishæfar en nefna má 

ferðaþjónustu og upplýsingatækni. Þessir þættir styrkja allir samkeppnishæfni 

greinarinnar. 

Nokkrir veikleikar draga þó úr samkeppnishæfni lækningatengdrar ferðaþjónustu hér 

á landi. Heimamarkaður er lítill á heimsvísu og hefur það hamlandi áhrif á vöxt 

greinarinnar. Þá er skortur á markaðslegri þekkingu einn helsti veikleikinn. Sérþekkingar 

er þörf og sú þekking virðist ekki vera til staðar hér á landi. Þá er samvinna lítil innan 

greinarinnar og til skamms tíma dregur það úr samkeppnishæfni hennar. Að auki hamlar 

það greininni hversu fáar íslenskar heilbrigðisstofnanir eru alþjóðlega vottaðar. 
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Ákveðnir ytri þættir draga sömuleiðis úr samkeppnishæfni greinarinnar og tengjast 

þeir fyrst og fremst erfiðum efnahagsskilyrðum hér á landi. Takmarkað aðgengi er að 

fjármagni hvort sem litið er til nýsköpunarfyrirtækja eða þeirra fyrirtækja sem nú þegar 

eru í rekstri. Þá er mögulegt að skortur myndist á sérhæfðu starfsfólki sem einna helst 

stafar af landflótta íslenskra lækna auk þess sem nýútskrifaðir sérfræðilæknar skila sér 

síður til landsins sökum efnahagserfiðleikanna. Skortur á stuðningi og velvilja stjórnvalda 

hamlar greininni jafnframt tímabundið auk þess sem atvinnugreinin óttast breytta 

löggjöf. 

Samkeppni á heimamarkaði er kröftug á ákveðnum sviðum en lítil sem engin á 

öðrum. Hún flokkast því hvort tveggja sem styrkleiki og veikleiki innan 

atvinnugreinarinnar og hefur því bæði styrkjandi og hamlandi áhrif. 

Af ofangreindu dregur höfundur þá ályktun út frá demantsgreiningu að 

lækningatengd ferðaþjónusta sé að mörgu leyti samkeppnishæf atvinnugrein hér á 

landi. Marga styrkleika má finna innan helstu þátta demantsins en ákveðnir veikleikar 

draga hins vegar úr samkeppnishæfni greinarinnar, að minnsta kosti til skamms tíma. 

Víða erlendis hefur verið sýnt fram á mikilvægi klasa í efnahagslegu tilliti en samstarf 

fyrirtækja er lykilþáttur varðandi árangur þeirra. Klasar auka framleiðni og nýsköpun en 

hvort tveggja leiðir til aukinnar samkeppnishæfni og meiri hagsældar. Mestu skiptir að 

klasi sé virkur. Stærð hans eða umfang skiptir minna máli. 

Samvinna innan klasa lækningatengdrar ferðaþjónustu er fremur lítil auk þess sem 

samstarf við tengdar atvinnugreinar er sömuleiðis lítið. Samstarf er þó að hefjast við 

ferðaþjónustuna. Þá er lítið samstarf við opinberar stofnanir, eftirlitsaðila, 

menntastofnanir og rannsóknarstofnanir. Samvinna er meiri við hagsmunasamtök og 

hafa Samtök um heilsutengda ferðaþjónustu aukið tengsl innan klasans. Samvinna við 

sérhæfða birgja og þjónustuaðila virðist góð. Meginskýring lítillar samvinnu er sú að 

ákveðin fyrirtæki innan klasans eru enn á undirbúningsstigi og samstarf því ekki 

tímabært. Atvinnugreinin er sömuleiðis á frumstigi. 

Klasi lækningatengdrar ferðaþjónustu er grunnur og fremur lítið þróaður. Staða 

klasamyndunar er á frumstigi. Samskipti og tengsl hafa þó myndast en þau eru veik auk 

þess sem upplýsingaflæði er lítið. Töluverð nýsköpun er hins vegar til staðar innan 

klasans. Einn helsti styrkleiki klasans er ferðaþjónustuhlutinn. Einnig má nefna tengsl við 
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heilbrigðisklasa en hann býr yfir mikilli þekkingu og reynslu. Þá má nefna fyrirtæki á 

borð við Bláa lónið, Actavis og Össur. 

Mikill áhugi kemur fram hjá viðmælendum varðandi frekari samvinnu og beinist 

áhugi einkum að ferðaþjónustunni en jafnframt að öðrum fyrirtækjum innan 

atvinnugreinarinnar. Flestir viðmælendur telja að samstarf eigi eftir að aukast samfara 

þróun greinarinnar. Klasinn ætti því að hafa mikil tækifæri til vaxtar á næstu árum. 

Viðmælendur eru sammála um að íslensk ferðaþjónusta sé alþjóðlega 

samkeppnishæf og telja hana einn helsta styrkleika lækningatengdrar ferðaþjónustu hér 

á landi. Eru þær niðurstöður í samræmi við alþjóðlega mælikvarða sem sýnt hafa sterka 

stöðu íslensku ferðaþjónustunnar í samanburði við aðrar þjóðir (World Economic 

Forum, 2009). Þegar litið er til þeirra tíu þátta Crouch (2010) sem mest áhrif hafa á 

samkeppnishæfni ferðamannastaða telja viðmælendur að styrkleikar íslenskrar 

ferðaþjónustu séu fimm talsins. Þessir þættir eru íslensk náttúra, 

afþreyingarmöguleikar, aðgengileiki, ímynd og almennir innviðir.  

Þá eru viðmælendur jafnframt sammála um að íslensk heilbrigðisþjónusta sé 

alþjóðlega samkeppnishæf og telja hana jafnframt til eins helsta styrkleika 

atvinnugreinarinnar. Þessar niðurstöður eru sömuleiðis í samræmi við alþjóðlega 

mælikvarða en þeir hafa sýnt sterka stöðu heilbrigðisþjónustunnar á Íslandi (Health 

Consumer Powerhouse, 2009; Organisation for Economic Co-operation and 

Development, 2009). 

Viðmælendur benda jafnframt á ýmsa aðra styrkleika en nefna má 

upplýsingatækniklasa, jarðhitaklasa, vellíðunarklasa, menntaklasa, matvælaklasa og 

landbúnaðarklasa. Þessir klasar vinna allir saman og gera það að verkum að Ísland getur 

mögulega haft sterkari stöðu en margar þær þjóðir sem um þessar mundir eru að hasla 

sér völl innan lækningatengdrar ferðaþjónustu. 

Að efla samkeppnishæfni er mikil vinna þar sem stöðugt þarf að bæta það sem betur 

má fara. Þegar veikleikar hafa verið skilgreindir er unnt að forgangsraða 

umbótaverkefnum sem miða að því að bæta samkeppnisumhverfi og efla 

samkeppnishæfni klasa. 

Íslensk fyrirtæki innan lækningatengdrar ferðaþjónustu geta að mati höfundar bætt 

ýmsa þætti og þannig aukið samkeppnishæfni atvinnugreinarinnar. Markaðsmálin eru 
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einn helsti veikleiki greinarinnar og mikilvægt er að fyrirtæki byggi upp þekkingu og 

færni á því sviði. Framtíð greinarinnar veltur á því hvernig til tekst í þeim efnum og unnt 

er að leita sérþekkingar erlendis. Jafnframt er mikilvægt að nýta þá markaðslegu 

þekkingu sem til staðar er hér á landi innan ferðaþjónustunnar. Samstarf við hinar ýmsu 

stofnanir og samtök ferðaþjónustunnar er því nauðsynlegt. Þá telur höfundur afar 

mikilvægt að virkni klasans aukist hér á landi en efla þarf samvinnu bæði innan klasans 

og við tengda klasa. Samvinna fyrirtækja innan lækningatengdrar ferðaþjónustu þarf 

með öðrum orðum að aukast auk þess sem mikilvægt er að þau efli samstarf við 

fyrirtæki innan tengdra atvinnugreina. Hið sama gildir um samstarf við opinberar 

stofnanir, eftirlitsaðila og mennta- og rannsóknarstofnanir. Þá er mikilvægt að fyrirtæki 

innan atvinnugreinarinnar líti á sig sem eina heild og vinni að hagsmunamálum og 

sameiginlegri framtíðarsýn klasans. Nefna má alþjóðlegar vottanir og markaðsmál sem 

dæmi um sameiginleg hagsmunamál. Jafnframt þarf að vinna að framtíðarstefnumótun 

greinarinnar. 

Þá telur höfundur að stjórnvöld geti bætt ýmsa þætti í samkeppnisumhverfi 

atvinnugreinarinnar og þannig aukið samkeppnishæfni hennar. Þeir ytri þættir sem 

einkum draga úr samkeppnishæfni greinarinnar tengjast takmörkuðu aðgengi að 

fjármagni en stjórnvöld geta gripið til ýmissa aðgerða til þess að auka aðgengi að því. 

Nefna má styrki og skattaívilnanir. Þá geta stjórnvöld stuðlað að aukinni nýsköpun með 

því að styðja við rannsókna- og þróunarstarf. Einnig er mikilvægt að stjórnvöld styðji 

betur við atvinnugreinina í framtíðinni á sama hátt og gert er gagnvart 

ferðaþjónustunni. Þá þarf greinin að geta treyst á stöðugleika í lagaumhverfi. Aðkoma 

stjórnvalda að málefnum tengdum alþjóðlegum vottunum getur sömuleiðis stutt 

verulega við atvinnugreinina og þá sérstaklega við minni fyrirtæki. Að lokum er 

mikilvægt að stjórnvöld marki almenna stefnu varðandi umgjörð klasa og hefji í kjölfarið 

aukna samvinnu við hvern og einn klasa. Slíkt myndi tvímælalaust styrkja íslenskt 

efnahagslíf. 

Stjórnvöld gegna ákveðnu hlutverki en það eru hins vegar fyrirtæki innan 

lækningatengdrar ferðaþjónustu sem þurfa að taka forystu við þróun greinarinnar svo 

unnt sé að efla samkeppnishæfni hennar. Þetta er mikilvægt að hafa í huga. 

Lækningatengd ferðaþjónusta er ung atvinnugrein hér á landi og samvinna því lítil innan 
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greinarinnar enn sem komið er. Þá er eðlilegt að sérþekkingar sé þörf á markaðsmálum 

þegar um nýja atvinnugrein er að ræða. Helstu veikleikar greinarinnar gætu því verið 

tímabundnir að mati höfundar en viðmælendur virtust mjög opnir gagnvart frekara 

samstarfi innan hennar. Ef samvinna eykst og atvinnugreinin nær að byggja upp 

markaðslega þekkingu er um mikla styrkleika að ræða innan allra helstu þátta 

demantsins. Lækningatengd ferðaþjónusta getur því orðið mjög samkeppnishæf grein 

hér á landi og átt mikla möguleika í framtíðinni. 

Ef Ísland á að eiga möguleika á því að endurheimta fyrri hagsæld og færast upp lista 

samkeppnishæfustu þjóða heims er mikilvægt að ýta undir verðmætasköpun í landinu. 

Tryggja þarf samkeppnishæfni landsins til lengri tíma og skapa samkeppnisforskot sem 

leiðir til varanlegrar hagsældar. Til þess þarf nýjar undirstöður á ýmsum sviðum auk þess 

sem mikilvægt er að efla þær undirstöður sem fyrir eru. Lækningatengd ferðaþjónusta 

getur tvímælalaust verið ein þeirra nýju atvinnugreina sem eflt getur samkeppnishæfni 

þjóðarinnar til lengri tíma að mati höfundar. Greinin býr yfir miklum styrkleikum og 

hefur fjölmörg tækifæri til vaxtar á komandi árum. Þá getur atvinnugreinin verið 

mikilvæg viðbót við ferðaþjónustu landsins og gengt þar lykilhlutverki. Ferðaþjónustan 

er þriðja stærsta útflutningsgrein þjóðarinnar og mikilvægi hennar er gríðarlegt fyrir 

efnahag hennar. Greinin býr við stuttan háannatíma en mikilvægt er að auka 

vöruframboð, lengja ferðamannatímabilið og auka arðsemi. Lækningatengd 

ferðaþjónusta laðar að sér ferðamenn sem skapa meira virði en aðrir ferðamenn auk 

þess sem þeir eru síður bundnir af háannatíma. Margir hverjir eru tilbúnir að greiða 

aukalega fyrir gæði og góða þjónustu auk þess sem flestir þeirra ferðast ásamt 

ferðafélaga sem gjarnan nýtir sér ferðaþjónustu á viðkomandi áfangastað. Þá getur 

atvinnugreinin sömuleiðis styrkt íslenska heilbrigðiskerfið. Síðast en ekki síst getur 

lækningatengd ferðaþjónusta fjölgað störfum, aukið gjaldeyristekjur þjóðarinnar og eflt 

hagvöxt.  

6.1 Frekari rannsóknir 

Þörf er á frekari rannsóknum innan lækningatengdrar ferðaþjónustu hér á landi. 

Áhugavert væri að gera sambærilega rannsókn en taka fyrir ákveðið svæði svo sem 

Mosfellsbæ eða Reykjanes. Einnig mætti fara dýpra í sérhæfð viðfangsefni innan 
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greinarinnar. Sem dæmi innan augnlækninga, liðskiptaaðgerða, endurhæfingar eða 

lýtaaðgerða. 

Þá er mikilvægt að gera frekari rannsóknir á meðal þeirra ferðamanna sem nýtt hafa 

sér lækningatengda ferðaþjónustu hér á landi. Þær rannsóknir gætu farið fram á meðan 

á dvöl viðkomandi ferðamanna stendur eða þegar heim er komið. Sérstaklega væri 

áhugavert að sjá hvaða þætti erlendir ferðamenn telja til styrkleika og veikleika hér á 

landi. Í kjölfarið mætti ráðast í viðeigandi umbótaverkefni. 

Markaðsrannsóknir erlendis eru jafnframt mjög mikilvægar í framtíðinni. Þá gæti 

viðhorf íslensks almennings til atvinnugreinarinnar verið verðugt rannsóknarefni. Að 

lokum má nefna framtíðarrannsóknir sem tengjast kortlagningu annarra klasa með 

sömu aðferðafræði og beitt er í þessari rannsókn. Nefna má heilbrigðisklasann en 

höfundur veit ekki til þess að hann hafi verið kortlagður. 
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Viðauki 1 

Hversu lengi hefur þú starfað innan lækningatengdrar ferðaþjónustu? En innan 
heilbrigðisgeirans? Hefur þú starfað innan ferðaþjónustunnar? 

Hvaða þekkingar er helst þörf innan lækningatengdrar ferðaþjónustu? 

Býr starfsfólk yfir nægjanlegri þekkingu og færni til þess greinin geti orðið alþjóðlega 
samkeppnishæf? 

Er skortur á sérstakri færni og þekkingu hér á landi (skurð- og svæfingalæknar, 
hjúkrunarfræðingar, sjúkraþjálfarar, markaðsfólk)? 

Hvernig er aðgengi að fjármagni? 

Hvernig metur þú almenna innviði hér á landi fyrir lækningatengda ferðaþjónustu? Með 
almennum innviðum er átt við vegi, flugvelli, samgöngur, fjarskipti, 
heilbrigðisþjónustu o.fl. 

Er eitthvað sérstakt sem þarf að bæta? 

Eru/verða viðskiptavinir eingöngu útlendingar? Eða Íslendingar líka? Er starfsfólk 
jafnframt að sinna íslenskum sjúklingum? 

Telur þú þörf á innlendum og erlendum sjúklingum til þess að jafna eftirspurn? 

Ef íslenskir viðskiptavinir þá bæta eftirfarandi spurningum við: 

Hversu mikil eftirspurn er á markaðnum?  

Eru viðskiptavinir kröfuharðir? 

Hefur Ísland aðgang að alþjóðlega sérhæfðum birgjum s.s. varðandi tækjakost, lyf, 
lækninga- og hjúkrunarvörur , stoðtæki og blóðbanka? 

Hverjar eru mikilvægustu stoðgreinar fyrir lækningatengda ferðaþjónustu á Íslandi? 

Telur þú að þessar stoðgreinar séu alþjóðlega samkeppnishæfar? 

Er einhver samvinna innan greinarinnar við samkeppnisfyrirtæki? Aðrar stoðgreinar? 
Hagsmunasamtök? Við rannsókna- eða menntastofnanir? 

Telur þú að fyrirtæki gætu unnið betur saman að því að efla lækningatengda þjónustu 
hér á landi? (með samstarfi við samkeppnisfyrirtæki/aðrar 
stoðgreinar/hagsmunasamtök/rannsókna- og menntastofnanir) s.s. á sviði 
markaðsmála, rannsóknar- og þróunarvinnu. Væri áhugi af ykkar hálfu á slíku 
samstarfi? 
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Hafa hagsmunasamtök áhrif á greinina? 

Er möguleiki á styrkum til rannsóknar- og þróunarvinnu? 

Er einhver samkeppni á heimamarkaði? 

Er kröftug samkeppni innan lækningatengdrar ferðaþjónustu milli einstakra 
þjóða/ferðamannastaða? 

Hverja telur þú vera helstu samkeppnisaðila Íslands í lækningatengdri ferðaþjónustu? 

Hver er sérstaða lækningatengdrar ferðaþjónustu á Íslandi? 

Hverjar telur þú að framtíðarhorfur greinarinnar séu á Íslandi? Hver eru mestu 
tækifærin? 

Hvað hamlar helst vexti / innleiðingu greinarinnar á Íslandi? 

Hvernig skilyrði finnst þér stjórnvöld skapa atvinnugreininni? 

Eru hindranir sem stjórnvöld gætu rutt úr vegi? 

Hvað geta stjórnvöld gert til þess að styðja við lækningatengda ferðaþjónustu? 

Eru lög og reglugerðir hvetjandi/letjandi? 

Telur þú Ísland vera alþjóðlega samkeppnishæft í ferðaþjónustu? 
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Viðauki 2 

Ef litið er til helstu samkeppnisþjóða Íslands í lækningatengdri ferðaþjónustu. Hvort 

telur þú Ísland standa sig betur, verr eða á svipaðan hátt með tilliti til eftirfarandi 10 

þátta en þær samkeppnisþjóðir sem þú nefndir í viðtalinu: 

 

Náttúran (t.d. umhverfið, loftslag, gróður- og dýralíf, landslag) 

Afþreyingarmöguleikar (t.d. golf, skíði, sund, siglingar, veiðar, næturlíf, ævintýraferðir, 
vistvæn ferðamennska) 

Menning (t.d. siðir, hefðir, matargerð, tónlist, dans, listir, handverk) 

Innviðir ferðaþjónustunnar (t.d. gistiaðstaða, samgöngumiðstöðvar, veitinga og 
skyndibitastaðir, barir, ferðaheildsalar og ferðaskrifstofur, bílaleigur, 
upplýsingamiðstöðvar) 

Aðgengileiki (t.d. tíðni, þægindi og gæði í aðgengi bíla, með flugi, áætlunarbílum og 
skipum, flugreglur, stærð flugvalla) 

Sérstakir viðburðir (bæði þar sem ferðamaður er virkur þátttakandi t.d. hátíðir eða 
viðburðir þar sem „ það að hafa verið á staðnum“ skiptir máli s.s. 
Heimsmeistarakeppnin í knattspyrnu og Ólympíuleikarnir) 

Vitund (þ.e. vitund um tilvist landsins sem ferðamannastaðar og hvað það hefur upp á 
að bjóða) 

Ímynd (þ.e. sú mynd sem ferðamenn hafa af landinu sem ferðamannastað) 

Almennir innviðir (t.d. vegir, flugvellir, almenningssamgöngur, fjarskipti, 
heilbrigðisþjónusta, fjármálaþjónusta) 

Skemmtun (þar sem ferðamaður er frekar óvirkur áhorfandi, t.d. í leikhúsi, á tónleikum 
eða í bíó) 
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