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Abstract 
The subject of this paper is the marketing of Cranio Sacral therapy in Iceland 

and ways to improve it. Cranio Sacral Therapy is one form of alternative 

medicine. The therapy was first introduced in Iceland in 1994, since then over 

300 individuals have become licensed Cranio Sacral therapists. The therapy’s 

business environment in Iceland is analysed and brought to light which factors 

of it are the most dominant ones. Also the therapy’s status in Iceland is 

compared to its status in Scandinavia. The importance of services’ attributes, 

customer expectations and customer perceived service are discussed in 

relations to services marketing. Also the image of service firms and ways to 

affect the image. Furthermore, it is explained how therapists can use the 

promotional mix and other ways to promote and market their business. In order 

to gain a better insight into the therapy’s status in Iceland,  three interviews 

were taken with therapists about their marketing strategies and the public’s 

attitude towards Cranio Sacral therapy. Other three were taken with customers 

about their attitude and perception towards the therapy and their choice of a 

therapy and a therapist. The main result of this paper is that the marketing of 

Cranio Sacral therapy can be improved but the most important thing is to 

educate the Icelandic people about the therapy. 
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Útdráttur 
Í þessari skýrslu er gert grein fyrir því hvernig staðið er að markaðssetningu á 

höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferð á Íslandi og með hvaða hætti er hægt að 

bæta markaðssetninguna. Meðferðin er ein tegund óhefðbundinna meðferða og 

er utan almenna heilbrigðiskerfisins. Hún barst fyrst til Íslands árið 1994 en 

síðan þá hafa yfir 300 einstaklingar lært meðferðina, flestir með bakgrunn í 

almennri heilbrigðisþjónustu. Rekstrarumhverfi meðferðarinnar á Íslandi er 

greint og með SVÓT greiningu eru dregnir fram helstu þættirnir í umhverfinu 

sem geta haft áhrif á starfsemi meðferðaraðila. Í því samhengi er litið til þess 

hvernig rekstrarumhverfi meðferðarinnar er á hinum Norðurlöndunum og borið 

saman við stöðuna á Íslandi. Farið er yfir hvernig einkenni þjónustu, væntingar 

og skynjuð þjónustugæði viðskiptavina hafa áhrif á markaðsstarf, auk þess sem 

gert er grein fyrir mikilvægi ímyndar þjónustufyrirtækja og bent á leiðir til að 

hafa áhrif á ímyndina. Þá er greint frá því með hvaða hætti meðferðaraðilar 

geta notað kynningarráðana og aðrar leiðir í kynningar- og markaðsstarfi. Til 

að fá betri sýn á stöðu höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferðar á Íslandi voru 

tekin viðtöl við meðferðaraðila varðandi markaðssetningu á starfsemi þeirra og 

hvaða viðhorf þeir teldu að almenningur og heilbrigðisstarfsfólk hefði gagnvart 

höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferð. Einnig voru tekin viðtöl við neytendur 

meðferðarinnar sem tengdust væntingum þeirra og viðhorfi til meðferðarinnar 

ásamt því hvað réði vali þeirra á meðferðinni og meðferðaraðila. Helsta 

niðurstaða skýrslunnar er sú að hægt er að bæta til muna markaðssetningu á 

höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferð á Íslandi en meðferðaraðilar þyrftu fyrst 

og fremst að leggja áherslu á að fræða almenning um meðferðina því að 

þekking þeirra á henni virðist vera afar takmörkuð. 
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