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„HEILSULANDIÐ ÍSLAND“ 

 

 

Ingibjörg Katrín Halldórsdóttir1 

 

Grein lögð fram sem hluti af skilyrðum fyrir meistaragráðu í verkefnastjórnun 

(MPM) við Háskólann í Reykjavík – maí 2013  

 

 

 

 

ÚTDRÁTTUR 

 

Klasasamtökin Samtök um heilsuferðaþjónustu á Íslandi fengu fjárveitingu frá hinu 

opinbera til þriggja ára um að halda áfram þróun ferðaþjónustu undir formerkjum 

„Heilsulandsins Íslands“.  

Rannsóknin dregur fram núverandi stöðu í heilsuferðaþjónustu á Íslandi. Sömuleiðis 

gerir hún grein fyrir samningnum sem gerður var milli iðnaðarráðuneytisins og 

samtakanna. Sett er upp myndræn framsetning á stefnumótun samtakanna, sem 

unnin var við upphaf verkefnisins og sömuleiðis ferlið við eftirfylgni samningsins. Að 

lokum er lögð fram útfærsla á verkefninu í gegnum stefnumiðað árangursmat.  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort samtökin noti árangursmælikvarða til 

að meta árangur verkefnisins. Jafnframt er skoðað hvort fjárveitingaraðilinn hafi 

sett fram viðmið, vænta útkomu eða mælikvarða við mat á verkefninu.  

 

 

 

Lykilorð: Heilsutengd ferðaþjónusta, markmið, árangur, stefnumiðað árangursmat 

og klasasamtök. 

Key words: Health tourism, goal settings, success, Balanced Scorecard and 

clusters. 
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1. INNGANGUR 

 

Mikill vöxtur hefur verið í ferðaþjónustu á heimsvísu undanfarin ár og er greinin 

orðin ein af aðalatvinnugreinum ákveðinna landa (Aðalsteinn Snorrason o.fl., 

2010). Margar ástæður liggja þar að baki, helstar eru almenn fólksfjölgun og aukin 

velmegun. Heilsutengd ferðaþjónusta hefur ekki farið varhluta af þróuninni enda 

hafa lífslíkur fólk aukist og það tilbúið til að fjárfesta í heilsu sinni. Aðalsteinn 

Snorrason o.fl. (2010) nefna að markaður fyrir heilsutengda ferðaþjónustu sé einn 

mest vaxandi geiri sem um getur á alþjóðavísu. Frá árinu 2000 hefur fjöldi 

ferðamanna til Íslands nærri tvöfaldast og ef fram heldur sem horfir má gera ráð 

fyrir einni milljón ferðamanna til landsins árið 2020 (Oddný Þóra Óladóttir, 2012).  

 

Í nýútkominni skýrslu PKF Accountants & Business Advisers (2013) sem 

unnin var fyrir Íslandsstofu og Græna hagkerfið kemur fram að heilsa og vellíðan er 

einn af lykilþáttum sem ónýttir eru í íslenskri ferðaþjónustu. Auðlindir Íslands, 

einkum hreint loft, óspillt náttúra og vatn, og þá sér í lagi heita vatnið, vega hér 

þungt. Einnig skiptir ímynd landsins sem hreint, fagurt og ómengað land afar miklu. 

 

Skref var stigið í heilsuferðaþjónustu á Íslandi þann 4. nóvember 2010. Þá 

skrifuðu Katrín Júlíusdóttir, þáverandi iðnaðarráðherra, og Magnús Orri Schram, 

þáverandi formaður Samtaka um heilsuferðaþjónustu á Íslandi, undir samning til 

þriggja ára um áframhaldandi þróun verkefnis um ferðaþjónustu undir formerkjum 

„Heilsulandsins Íslands“ („Samningur“, 2010). Lagðar voru til alls 9 milljónir kr. 

Samningurinn markaði tímamót í heilsuferðamálum á Íslandi. Fleira þarf þó að 

koma til, bæði í mannafla og fjármagni, eigi heilsuferðaþjónusta að eflast til muna á 

komandi árum (Anna G. Sverrisdóttir, munnleg heimild, viðtal, 20. mars 2013).  

 

Líta má á samninginn sem verkefni, enda hefur hann skilgreint upphaf og 

endi. Til að mæta áformuðum tilgangi verkefnisins settu Samtök um heilsu-

ferðaþjónustu á Íslandi sér göfug markmið sem miðuðu að því að á Íslandi byggðist 

upp ferðaþjónusta sem lyti að vellíðan, heilbrigði og afslöppun, með nýtingu hinna 

sérstöku auðlinda landsins („Samningur“, 2010). Nú þegar líður að lokum 

verkefnisins og samtökin líta um öxl á árangur þess má sjá að margt hefur áorkast 

en að sama skapi eru ærin verkefni framundan. Þar vegur stærst sá þáttur að lagt 

var upp með að markaðssetja „Heilsulandið Ísland“ en fljótlega varð ljóst að varan 

sjálf var ekki tilbúin (Anna G. Sverrisdóttir, munnleg heimild, viðtal, 20. mars 2013; 

Katrín Júlíusdóttir, munnleg heimild, viðtal, 14. maí 2013). Ljóst er að lagt var af 

stað í verkefni sem ekki hafði fullmótað umfang. Með setningu mælikvarða hefði 

mátt koma í veg fyrir það. Sömuleiðis hefðu mælikvarðar vaktað árangur á hverjum 

tímapunkti og þar af leiðandi hefðu samtökin getað lagað markmið sín að breyttum 

aðstæðum mun fyrr en ella. Til að framtíðarhugmyndir samtakanna á sviði 

heilsutengdrar ferðaþjónustu nái fram að ganga þarf aukið fjármagn en ekki er ljóst 

hvort samningurinn við hið opinbera verður endurnýjaður, enda veltur það á 

stefnumálum og samstarfi við nýja ríkisstjórn. 

 

Eftirfarandi grein byggist á rannsókn á þessu verkefni og leggur til 

aðferðafræði til eftirfylgni stefnu, sem nefnist stefnumiðað árangursmat. Með 

beitingu aðferðafræðinnar hefðu samtökin verið betur í stakk búin að leggja faglegt 

mat á árangur verkefnisins í ljósi settra markmiða. 
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2. FRÆÐILEGT YFIRLIT 

 

Eins og heiti greinarinnar ber með sér er hér lagt mat á hvernig nota megi 

aðferðafræði stefnumiðaðs árangursmats við mat á verkefninu um að kynna Ísland 

sem heilsuáfangastað. Verkefnið er eins og áður segir samstarfsverkefni iðnaðar-

ráðuneytisins (nú atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins) og Samtaka um 

heilsuferðaþjónustu á Íslandi. Þar sem greinin fjallar um heilsutengda ferðaþjónustu 

og stefnumiðað árangursmat er rétt að gera grein fyrir eftirfarandi hugtökum: 

heilsutengd ferðaþjónusta, markmið, árangur og stefnumiðað árangursmat. Einnig 

er rétt að skýra hugtakið klasi, en Samtök um heilsuferðaþjónustu á Íslandi 

skilgreina sig sem slík samtök. 

 

2.1 Heilsutengd ferðaþjónusta 

 

Mueller og Kaufmann (2001) skilgreina heilsutengda ferðaþjónustu sem allt það 

samansafn af tengslum og skynjunum sem verður til er fólk leggur upp í ferðalag í 

þeim tilgangi að viðhalda eða efla heilsu sína. Þeir nefna sömuleiðis að 

áningarstaðir heilsuferðamannsins sérhæfi sig í heildrænni þjónustu á sviði 

líkamlegrar hreysti/fegurðar, heilsumataræðis, slökunar, hugleiðslu og andlegrar 

leiðsagnar.  

 

Heilsutengd ferðaþjónusta felur í sér að ferðamaðurinn geti notið 

heilsutengdrar þjónustu að hluta til eða sem heildarpakkaferð á ferðalagi sínu. 

Gróflega má skipta heilsutengdri ferðaþjónustu í tvo meginflokka; 

vellíðunarferðaþjónustu (e. wellness) og lækningaferðaþjónustu (e. medical) 

(Aðalsteinn Snorrason o.fl., 2010). Vellíðunarþjónustan snýr að forvörnum, þ.e.a.s. 

þeim sem eru heilbrigðir en vilja lífsstílsbreytingu og/eða aukin lífsgæði. 

Lækningarferðaþjónustan snýr að afturvirka hlutanum og þjónustar þá sem eru 

veikir og eru að leita sér lækninga við ákveðnum heilsuvandamálum. Mismunandi 

skilgreiningar eru þó í gangi á því hvað sé vellíðan/spa og hvað sú þjónusta felur í 

sér en óumdeilt er að hugtakið á sér aldagamla hefð og mikil þekking býr þar að 

baki („Spas and the Global Wellness Market“, 2010; Þorgerður Sveinsdóttir, 2010; 

Jenný Maggý Rúriksdóttir, 2010; Smith og Puczko, 2008).  

 

2.2 Markmið og árangur 

 

Markmiðasetning hefur verið í brennidepli undanfarna áratugi enda mikilvægt skref 

í að ná árangri. Þegar ráðist er í markmiðasetningu þarf framtíðarsýn að liggja fyrir 

til að hægt sé að byggja brýr frá núverandi stöðu í þá sem óskað er eftir (Helgi Þór 

Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011). Fyrst eru sett fram stutt og hnitmiðuð 

meginmarkmið sem síðan eru brotin niður í undirmarkmið eða starfsmarkmið. 

Mikilvægt er að markmið séu sértæk, það er skýr, mælanleg, raunveruleg, raunhæf 

og tímasett (Richman, 2011).  

 

Árangur er skilgreindur sem ávöxtur, niðurstaða, afrek eða eitthvað sem 

leiðir af einhverju sem hefur verið gert (Árni Böðvarsson, e.d.). Árangursmæling er 

svo mælingin á tilteknum árangri miðað við ákveðna upphafsstöðu. Upphafsstaðan 

er þá viðmiðið sem mælingin miðar út frá. Árangursvísir er töluleg mæling á 

ákveðnum þætti (Guðrún Bragadóttir, 2009) og árangursstjórnun er síendurtekið 

ferli markmiðasetningar, mælinga og viðbragða við frávikum (Ríkisendurskoðun, 

2003). Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason (2007) sýna fram á að 

ákveðnir þættir eru einkennandi fyrir skipulagsheildir sem ná afburðaárangri, þ.e. 

eldmóður leiðtogans, starfsfólk, viðskiptavinurinn, stefnumótun, ferlastjórnun, 

frammistaða, árangursmælikvarðar og umbótastarf. Stefnumiðað árangursmat er 

dæmi um stjórnunaraðferð sem miðar að afburðaárangri.  
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2.3 Stefnumiðað árangursmat 

 

Til að ná fram því sem ætlast er til af starfsmönnum þurfa fyrirmæli stjórnenda að 

vera skýr og í samræmi við frammistöðumælingar, séu þær á annað borð gerðar. 

Áður fyrr voru fjárhagslegar mælingar nánast þær einu sem framkvæmdar voru í 

skipulagsheildum (Niven, 2003). Fjárhagsmælingar eru mikilvægar, en einar og sér 

gefa þær ekki vísbendingu um velgengni skipulagsheildarinnar í framtíðinni. Það 

þarf fleira að koma til eins og mannauður, samspilið við viðskiptavininn og menning 

skipulagsheildarinnar tengd nýsköpun og breytingum (Niven, 2003). 

 

Stefnumiðað árangursmat (e. Balanced Scorecard) er árangur vinnu Robert 

Kaplan og David Norton í kringum 1990 (Kaplan og Norton, 1992). Árangurs-

mælikvarðinn er notaður til að framfylgja og innleiða stefnu skipulagsheildar en 

ekki síður til að miðla samskiptum innan hennar (Niven, 2003). Mælikvarðinn gefur 

skipulagsheildum kost á að skara fram úr með því að draga fram mikilvægustu 

þættina úr stefnunni inn í fjögurra vídda vegvísi (Kaplan og Norton, 2005). Með því 

móti má fá heildarsýn yfir stöðu og stefnu skipulagsheildarinnar. Ávinningur 

stefnumiðaðs árangursmats er sá að tækið setur fram einfalt yfirlit eða vegvísi af 

rekstrinum (Kaplan og Norton, 2005). Með þessu móti er viðkomandi skipulagsheild 

komin með samkeppnishæfa aðgerðaáætlun í að hlusta betur á viðskiptavininn, 

stytta svartíma, auka gæði, efla hópvinnu, stytta tímann frá hugmynd að nýrri vöru 

og móta langtímaáætlun í stjórnun.  

 

Samkvæmt Niven (2003) er vegvísinum aðeins öðruvísi háttað þegar 

stefnumiðað árangursmat er notað í opinbera geiranum og hjá þeim skipulags-

heildum og samtökum sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni. Þá er stefnan enn höfð í 

miðjum vegvísinum en hlutverk þess fært efst (sjá mynd 5) og mesta áherslan er 

lögð á viðskiptavininn. Í einkageiranum þarf ávallt að huga að eigendum/-

hagsmunaaðilum í gegnum fjárhagslega vegvísinn en í þeim opinbera er allt hugsað 

út frá viðskiptavininum hvað tekjur varðar. Í þessu fellst meginmunurinn á 

árangursmælikvarðanum milli einkageirans og opinbera geirans.  

 

2.4 Klasasamtök 

 

Klasi er samansafn af tengdum fyrirtækjum og stofnunum innan ákveðins 

atvinnugeira/starfssviðs á tilteknu landsvæði (Clark, Gertler og Feldman, 2003). 

Klasasamstarf getur verið innan ákveðinnar borgar, landsvæðis eða náð til 

nærliggjandi landa (Clark o.fl., 2003), en er í öllum tilfellum sérstakt og jákvætt 

samhengi fyrir allt athafnalíf á tilteknu sviði á tilteknum stað (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2011).  

 

Innan klasasamstarfs myndast vítt svið sérfræðiþekkingar. Aðildarfélagar 

deila reynslu og þekkingu sem leiðir af sér aukna nýtni/skilvirkni og hraðara flæði 

vöru/þjónustu inn á markað (Eisingerich, Bell og Tracey, 2010). Eisingerich o.fl. 

(2010) taka fram að einn af lykilþáttum klasasamstarfs sé tengslanetið, því þannig 

nái fyrirtæki, sem eru aðilar að vel metnum klasasamtökum, að njóta ýmissa 

efnahagslegra kjara. Samkvæmt Eisingerich o.fl. má skipta tengslaneti 

klasasamstarfs niður í tvo þætti: sterkt tengslanet aðildarfélagsmanna annars vegar 

og hins vegar að þeir séu opnir fyrir nýju klasasamstarfi. Aukin vitundarvakning 

hefur orðið um klasasamstarf meðal fyrirtækja í svipuðum atvinnugeira og lykil-

hlutverk þess í verðmæta- og nýsköpun (Eisingerich o.fl., 2010).   
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3. RANNSÓKNARVERKEFNIÐ 

 

Klasasamtökin Samtök um heilsuferðaþjónustu á Íslandi fengu fjárveitingu frá hinu 

opinbera til þriggja ára um að halda áfram þróun ferðaþjónustu undir formerkjum 

„Heilsulandsins Íslands“. Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort samtökin 

noti árangursmælikvarða til að meta árangur verkefnisins. Jafnframt er skoðað 

hvort fjárveitingaraðilinn, hið opinbera, hafi sett fram viðmið, vænta útkomu eða 

mælikvarða við mat á verkefninu.  

 

Heildarfjárveitingarferlinu eru gerð skil með framsetningu flæðirits sem lýsir 

verkefninu með tilliti til markmiðasetningar, fjármagns og skilamats. 

 

3.1 Aðferðafræði rannsóknar 

 

Í rannsókninni er notast við eigindlega aðferðafræði óstaðlaðra hálfopinna viðtala. 

Viðtöl sem þessi hafa þann tilgang að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru 

fólks og eru mun persónulegri en stöðluð viðtöl (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján 

Kristjánsson, 2003). Aðferðin var valin þar sem verkefnið er enn í gangi og formleg 

mótuð gögn vegna þess eru ekki tiltæk.  

 

Rannsakandi viðaði að sér gögnum og upplýsingum, bæði opinberum og 

óútgefnum, um samtökin og heilsutengda ferðaþjónustu. Þessi gögn voru notuð til 

grundvallar lista með opnum spurningum sem lagður var fyrir viðmælendur. Með 

þessu móti fékkst mun dýpri skilningur og innsýn í samtökin en ella. Með því að 

beita þessari aðferð gerði rannsakandi sér grein fyrir takmörkun á rannsókninni en 

að sama skapi var tilgangurinn sá að kanna hvort árangursmælikvarðar væru í 

notkun hjá nýstofnuðum klasasamtökum sem fengju fjárveitingu frá ríkinu. Ákveðið 

var að horfa til einna samtaka í stað fleiri til að geta svo lagt fram æskilega 

útfærslu á ferli stefnu með árangursmælikvarða innanborðs.  

 

Við úrvinnslu gagna var bæði unnið með gögn sem fengust í gegnum viðtöl 

og formlegar heimildir. Þar sem viðtalsgögn eru óformuð gögn þurfti að vinna þau 

út frá sjónarhóli rannsóknarinnar. Dregin voru saman svör á grunni þeirrar 

spurningar sem rannsókninni var ætlað að svara. Heimildarvinna rannsakanda 

byggðist bæði á grunnmenntun höfundar og lestri heimilda. Rannsakandi 

endurvann stefnumótun verkefnisins til að fá fram myndrænni sýn á verkefnið í 

heild. Tilgangur þessarar endurvinnslu gagna var að gera þau tilbúin fyrir 

uppsetningu á grunni stefnumiðaðs árangursmats. 
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4. RANNSÓKNIN 

 

Rannsóknin dregur fram núverandi stöðu í heilsuferðaþjónustu á Íslandi. Hún 

greinir einnig frá samningnum sem gerður var milli iðnaðarráðuneytisins (nú 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins) og Samtaka um heilsuferðaþjónustu á 

Íslandi. Sett er upp myndræn framsetning á stefnumótun samtakanna, sem unnin 

var við upphaf verkefnisins og sömuleiðis er ferli eftirfylgni samningsins kannað.  

 

4.1 Niðurstöður 

4.1.1 Staðan í heilsuferðaþjónustu á Íslandi 

 

Á heimsvísu velti heilsutengd ferðaþjónusta 70 milljörðum Bandaríkjadala árið 

2009, sem er meira en 20% aukning frá árinu á undan (Aðalsteinn Snorrason o.fl., 

2010). Markaðurinn er sagður munu vaxa næstu áratugina og lofar góðu allt til 

ársins 2050.  

 

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur vaxið hratt undanfarin ár eins og sjá má á 

tölum frá Hagstofu Íslands. Útflutningstekjur hafa á átta ára tímabili, frá 2000 til 

2008, aukist um 140% (Hagstofa Íslands, e.d.). Þær voru rúmlega 73 milljarðar 

árið 2008 eða um 17% gjaldeyristekna þjóðarinnar. Erlendir gestir sem heimsóttu 

Ísland voru tæplega 500 þúsund árið 2009 (Ferðamálastofa, 2012). Áætla má að 

ein milljón ferðamanna sæki landið heim árið 2020 sé gert ráð fyrir sömu 

hlutfallslegu aukningu og verið hefur síðastliðinn áratug (Aðalsteinn Snorrason o.fl., 

2010). Ferðaþjónustan var orðin sú atvinnugrein sem skilaði íslenska þjóðarbúinu 

þriðju mestu útflutningstekjum árið 2007 (Jakob Hansen og Friðrik Eysteinsson, 

2012). Meðfram þessari aukningu hefur störfum í ferðaþjónustunni fjölgað um 

1.000 á árunum 2004–2007, úr 8.100 í 9.100 (Jakob Hansen og Friðrik 

Eysteinsson, 2012).  

 

Samtök um heilsuferðaþjónustu á Íslandi voru stofnuð formlega þann 28. 

janúar 2010 („Stefnumótun“, 2011). Áhugi á heilsutengdri ferðaþjónustu var þó til 

staðar mun fyrr hér á landi eins og sjá má í skýrslum frá sjöunda eða áttunda 

áratugnum. Það var hinsvegar ekki fyrr en Bláa lóninu óx fiskur um hrygg upp úr 

aldamótunum 2000 að áhuginn efldist fyrir alvöru og fram komu hugmyndir um 

hvort ekki væri hægt að bjóða upp á heilsutengda ferðaþjónustu víðar en í Bláa 

lóninu (Anna G. Sverrisdóttir, munnleg heimild, viðtal, 20. mars 2013). Grunnurinn 

að því sem Samtök um heilsuferðaþjónustu á Íslandi vinna eftir í dag var lagður 

þegar nefnd kom saman um aldamótin 2000, að frumkvæði Sturlu Böðvarssonar 

samgönguráðherra, og lagði fram skýrslu um stöðu mála og hugmyndir að 

verkefnum (Anna G. Sverrisdóttir, munnleg heimild, viðtal, 20. mars 2013). 

 

Ýmsir hópar hafa sprottið upp í tengslum við heilsutengda ferðaþjónustu á 

Íslandi. Mest hefur þó verið lagt til málaflokksins síðan um aldamótin 2000 og hefur 

viðmælandinn Anna G. Sverrisdóttir ráðgjafi komið að flestum þeim verkefnum. 

Rétt um það leyti sem kreppan skellur á eða í ársbyrjun 2008, eru Vatnavinir, 

þverfaglegur hópur áhugamanna, að vinna að heildarhugmynd um „Heilsulandið 

Ísland“ (Anna G. Sverrisdóttir, munnleg heimild, viðtal, 20. mars 2013). Hópurinn 

setti fram heildarsýn fyrir verkefnið þar sem meðal annars kom fram hver gæti 

orðið sjálfbær þróun greinarinnar, hvar ábyrgðin lægi og eins samskiptanet þeirra 

sem störfuðu innan málaflokksins hér á landi. Segja má að Katrín Júlíusdóttir, 

iðnaðarráðherra á árunum 2009–2012, sé guðmóðir samtakanna, þar sem hún 

sýndi hugmyndinni mikinn áhuga. Hún, ásamt Magnúsi Orra Schram alþingismanni, 

lögðu til að „Heilsulandið Ísland“ yrði partur af ríkisstjórnarsáttmálanum 2009 

(Anna G. Sverrisdóttir, munnleg heimild, viðtal, 20. mars 2013). Samtök um 

heilsuferðaþjónustu á Íslandi voru stofnuð í kjölfarið og grunnurinn lagður að enn 

markvissari eflingu heilsuferðaþjónustu á Íslandi.  
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4.1.2 Samningur iðnaðarráðherra og Samtaka um heilsuferðaþjónustu á 

Íslandi 

 

Eins og áður segir undirrituðu iðnaðarráðherra og Samtök um heilsuferðaþjónustu á 

Íslandi samning árið 2010 um fjárveitingu til þriggja ára. Samtökin skilgreindu 

hlutverk sitt og settu sér framtíðarsýn, markmið og leiðir að þeim.  

 

Í upphafi samningsins var lagt upp með að markaðssetja heilsu-

ferðaþjónustu á Íslandi en fljótlega varð ljóst að varan sjálf var ekki tilbúin (Katrín 

Júlíusdóttir, munnleg heimild, viðtal, 14. maí 2013; Anna G. Sverrisdóttir, munnleg 

heimild, viðtal, 20. mars 2013). Samtökin höfðu því mikið verk fyrir höndum ef 

markmið samningsins ættu að ná fram að ganga innan þessara þriggja ára. 

Samningurinn hljóðaði upp á starfsmann í 50% stöðu á Ferðamálastofu en þar sem 

sú staða nýttist ekki eins og skyldi var starfið fellt niður sumarið 2012 og 

fjármagnið notað í ráðgjöf sérfræðinga, erlenda fyrirlesara, gæðavottanir o.fl. 

(Anna G. Sverrisdóttir, munnleg heimild, viðtal, 20. mars 2013). Í framhaldinu var 

tekin ákvörðun um að fara í vöruþróun í samvinnu við Nýsköpunarstöð, en hún 

hefur unnið mikið að því að efla klasamyndun og því þótti henta vel að samtökin 

leituðu samvinnu hennar. 

 

4.1.3 Stefnumótun Samtaka um heilsuferðaþjónustu á Íslandi 

 

Stefnumótun samtakanna fór fram haustið 2010 og lauk í mars 2011. Mynd 1 sýnir 

myndræna uppsetningu á stefnumótuninni.  

 

 
Mynd 1: Stefnumótun Samtaka um heilsuferðaþjónustu á Íslandi 
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Mynd 2 sýnir ferli eftirfylgni samningsins milli iðnaðarráðherra og Samtaka um 

heilsuferðaþjónustu á Íslandi. Styrkur að upphæð 9 milljónir kr. til þriggja ára er 

greiddur á árunum 2011–2013 til samtakanna. Samningurinn kveður á um 

áframhaldandi þróun ferðaþjónustu undir formerkjum „Heilsulandsins Íslands“ 

(„Samningur“, 2010).  

 

Hvorki ráðuneytið né samtökin settu fram tölulega árangursmælikvarða við 

þau markmið sem sett voru en einstaka leiðir eru tímasettar (sjá „leiðir“ í mynd 1) 

(Anna G. Sverrisdóttir, munnleg heimild, viðtal, 20. mars 2013; Katrín Júlíusdóttir, 

munnleg heimild, viðtal, 14. maí 2013). Katrín Júlíusdóttir (munnleg heimild, viðtal, 

14. maí 2013) nefnir þó að það hefði verið gert ef verkefnið hefði verið stærra. Í 

Samningnum (2010) segir „að árangur skal metinn með tilliti til upplýsinga um 

fjölda ferðamanna, kannana Ferðamálastofu um væntingar og upplifun ferðamanna, 

auk svæðisbundinna upplýsinga og talna eftir því sem þær liggja fyrir“. Skilamat 

verkefnisins er stöðuskýrsla í lok árs 2013 en að öðru leyti er tekið stöðumat í 

kringum ársfundi, ársskýrslur og þegar unnið er í ákveðnum verkefnum (Anna G. 

Sverrisdóttir, munnleg heimild, viðtal, 20. mars 2013). Mælingar eða rannsóknir 

eru ekki miklar þar sem samtökin hafa ekki haft fjármagn til að fara í sjálfstæðar 

rannsóknir.  

 

 
 

Mynd 2: Ferli eftirfylgni samnings milli iðnaðarráðherra og Samtaka um heilsuferðaþjónustu á 
Íslandi 

 

4.2 Umræða 

 

Michael Porter (2001) segir það vera tilhneigingu í stefnu margra skipulagsheilda að 

vera með „allt fyrir alla“ og að þessi skortur á stefnu hamli þeim að skera sig úr 

meðal samkeppnisaðila. Með ýtarlegri stefnumótunarvinnu í upphafi megi fá mun 

betri yfirsýn yfir væntingar viðskiptavina og hagsmunaaðila og þannig beina 

markmiðum, með árangursmælikvörðum innanborðs, í réttan farveg. Anna G. 

Sverrisdóttir nefnir (munnleg heimild, viðtal, 7. maí 2013) að væntingar til 

Samtaka um heilsuferðaþjónustu á Íslandi séu settar af félagsmönnum. Komið hafi í 

ljós að þær reyndust vera mismunandi. Sumir hafi vænst þess að farið yrði erlendis 

á sölusýningar en aðrir búist við stuðningi við þróun innanlands. Væntingar þeirra 
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ráðamanna sem stóðu á bak við samninginn voru gæði, lengri dvöl gesta og að fá 

meira út úr hverjum ferðamanni, þ.e.a.s. verðmætir gestir sem fá gæðaþjónustu 

(Katrín Júlíusdóttir, munnleg heimild, viðtal, 14. maí 2013). 

 

Ekki hefur verið kortlagt hvert samtökin munu stefna eftir lok samningsins. Í 

fyrsta lagi er ekki vitað hvernig pólitíska landslagið verður á næstunni; hvort það 

verði yfirhöfuð vilji tilvonandi ríkisstjórnar að leggja áherslu á heilsuferðaþjónustu 

(Katrín Júlíusdóttir, munnleg heimild, viðtal, 14. maí 2013). Síðan þarf bæði 

fjármagn og samvinnu um framtíðarsýn í heilsuferðaþjónustu á Íslandi, klasinn þarf 

meira fjármagn út í fyrirtækin og vinna þarf sterkar að framtíðarsýn allra 

hagsmunaaðila, sem eru meðal annars stjórnvöld, aðildarfélagar og 

heilbrigðisstéttir. 

 

Markmið hafa náðst að hluta til, meðal annars með gerð heimasíðu á 

íslensku og ensku, samvinnu við Umhverfisstofnun um reglugerðarmál og 

innleiðingu gæðakerfisins Vakans. Þótt sum af markmiðunum hafi verið á góðri 

siglingu er ekki búið að kortleggja hvað hefur náðst og hvað ekki. Áframhaldandi 

þróun þarf að eiga sér stað. Mikilvægasta breytingin varð þegar samtökin áttuðu sig 

á að varan var ekki tilbúin nema að litlu leyti og því snérist áherslan við og farið var 

í auknum mæli út í vöruþróun og uppbyggingu þekkingar.  

 

Síst hefur gengið að þróa lækningaferðaþjónustuhlutann; þar hafa samtökin 

ekki fengið nægan stuðning, hvorki pólitískan né í fjármögnunarhlutanum (Anna G. 

Sverrisdóttir, munnleg heimild, viðtal, 20. mars 2013). Katrín Júlíusdóttir nefnir 

(munnleg heimild, viðtal, 14. maí 2013) að hennar vilji hafi verið að skoða þennan 

málaflokk betur. Viðskipta- og vöruþróunin gengur hægt enda skortir fjármögnun. 

Nokkrir aðilar eru þó komnir af stað, sem ekki var þegar samtökin voru stofnuð, og 

nýir aðilar eru að leita inn á markaðinn.  

 

Lykilatriðið í uppbyggingu heilsuferðaþjónustu á Íslandi er vilji allra aðila 

sem að heilsuferðaþjónustu á Íslandi koma. Það vantar aukið þverfaglegt samstarf 

og að skapa suðupott hagsmunaaðila. Hversu mikið fjármagn þarf til að öll markmið 

samtakanna náist er óvíst. Eins og staðan er núna er ekki verið að pressa á 

stjórnvöld um meira fjármagn eða framlengingu samnings, enda kosningar nýliðnar 

og verkefnið enn í gangi. Þó að ekki sé vitað um framhaldið er mikill áhugi fyrir að 

halda áfram samstarfi við Nýsköpunarmiðstöð, stuðla að frekari eflingu þekkingar 

og halda vinnustofu meðal félagsmanna. 

 

4.2.1 Hvað þarf til að heilsuferðaþjónusta á Íslandi dafni? 

 

Ýmsir vilja meina að dugnaður og eljusemi einkenni Íslendinga. Íslenskar 

heilbrigðisstéttir eru að auki þekktar fyrir hátt menntunarstig og faglega færni. Í 

nýútkominni skýrslu PKF (2013) eru sérstaklega tekin fram fimm forgangs 

fjárfestingarverkefni þegar kemur að frekari uppbyggingu ferðaþjónustu á Íslandi. 

Fjögur af þessum fimm verkefnum eru innan heilsutengdrar ferðaþjónustu. 

Aðalsteinn Snorrason o.fl. (2010) telja að jarðvarmavatnið sé sú auðlind sem 

líklegust sé til að gera starfsemi heilsulinda og heilsuhótela á Íslandi að öflugum 

atvinnuvegi. Það sé því brýnt verkefni að mótuð verði heildarstefna varðandi 

heilsutengda ferðaþjónustu á Íslandi, með sérstakri áherslu á vellíðunarþáttinn til 

að byrja með. Mörg störf myndu skapast með tiltölulega litlum stofnkostnaði og að 

auki styður lágt gengi krónunnar næstu árin þau fyrirtæki sem eru og myndu fara 

inn á markaðinn (Aðalsteinn Snorrason o.fl., 2010). 

 

Þó að framtíðin sé björt er ágalli að öll ferðamál í landinu hafa aðeins einn 

starfsmann í stjórnkerfinu (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, e.d.). 

Stuðningur stjórnvalda við ferðaþjónustu liggur því að mestu leyti í stofnunum. 
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Íslandsstofa sér um markaðsmál ferðamála, þ.e.a.s. að kynna ferðamannalandið 

Ísland og Ferðamálastofa er stjórnsýslustofnun, þ.e. fer með leyfisveitingar og er 

sömuleiðis enn með markaðsmál fyrir innlend ferðamál (Anna G. Sverrisdóttir, 

munnleg heimild, viðtal, 20. mars 2013). Katrín Júlíusdóttir nefnir (munnleg 

heimild, viðtal, 14. maí 2013) að stuðningur við ferðamál mætti vera meiri, en 

reynt hefði verið að efla málaflokkinn með sameiningu ráðuneyta haustið 2012. Sú 

sameining er tiltölulega nýorðin og því ekki komin reynsla á hana. 

 

 

5. SAMANTEKT 

 

Lykilatriði í markmiðasetningu eru mælikvarðar. Séu markmið ekki mælanleg er 

ekki hægt að segja til um hvort þau hafa náðst eða ekki. Huglægt mat er ekki 

sönnun fyrir árangri líkt og tölulegar staðreyndir eru.  

 

Samtök um heilsuferðaþjónustu hafa um tvennt að velja til að setja 

árangursmælikvarða fyrir verkefnið:  

 

1. Halda áfram með þá stefnumótun sem gerð var en fara ýtarlega ofan í 

upphaflega stöðu sem og markmið og leiðir og leggja fram tölulegar 

mælingar fyrir hvern og einn þátt. Skynsamlegast væri að setja niður 

mælikvarða á hvert ár svo hægt væri að sjá stigvaxandi þróun.  

 

2. Fara skrefinu lengra og útfæra verkefnið í gegnum stefnumiðað árangursmat 

(sjá myndir 5 og 6).  

 

5.1 Árangursmælikvarðar unnir út frá núverandi gögnum 

 

Þegar skilgreina á árangursmælikvarða þarf að skilgreina hvað á að mæla, síðan 

setja fram mælanlegt viðmið (upphafsstöðu), og að lokum er vænt töluleg útkoma 

sett fram (árangursvísir). Mynd 3 sýnir dæmi um hvaða þætti þarf að skilgreina út 

frá gefnu markmiði og leiðum að því.  

 

 
 

Mynd 3: Skilgreining árangursmælikvarða út frá núverandi gögnum 

 

5.2 Útfærsla verkefnisins í gegnum stefnumiðað árangursmat 

 

Önnur tillaga er að fara með verkefnið í gegnum stefnumiðað árangursmat. Það 

myndi þýða að fara þyrfti í gegnum alla stefnuna samkvæmt aðferðafræðinni. 

Núverandi framtíðarsýn, stefna, meginmarkmið, markmið og leiðir yrðu þá rýnd 

með augum stefnumiðaðs árangursmats eins og lagt er til í bók Pauls Niven, 

Balanced Scorecard, step-by-step for Government and Nonprofit Agencies (2003). 

Mynd 4 sýnir yfirlit yfir aðferðafræðina og mynd 5 hvernig útfæra á stefnuna.  
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Mynd 4: Yfirlitsmynd stefnumiðaðs árangursmats (Niven, 2003)  

 

 

 
 

Mynd 5: Stefna útfærð eftir aðferðafræði stefnumiðaðs árangursmats (Niven, 2003) 
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6. LOKAORÐ 

 

Rauði þráðurinn í ráðstefnum, vinnustofum og skýrslum sérfræðinga þegar kemur 

að uppbyggingu á heilsuferðaþjónustu er að byggja á upplifun og sérstöðu hvers 

lands, landsvæðis og staðar, þ.e.a.s. að fara ekki út í fjöldaframleidda heilsu-

ferðaþjónustu. SPA Goers er ört stækkandi hópur heilsuferðafólks sem ferðast með 

það að markmiði að efla heilsu sína og fá einstaka upplifun í hverju landi (Anna G. 

Sverrisdóttir, munnleg heimild, viðtal, 20. mars 2013). Þetta eru vel stæðir gestir 

sem vilja gæðaþjónustu – markhópur sem Íslendingar eiga að einblína á. 

Vellíðunarþjónusta er vítt hugtak og nær til íþrótta og útivistar sem og afslöppunar í 

útilaugum og baðstofum. Heilsuhótel í vellíðunarþjónustu sem ekki bjóða uppá 

læknisfræðilegar aðgerðir ættu að einbeita sér að þessu sviði, enda er það ekki eins 

háð lögum og reglugerðum heilbrigðiskerfisins.  

 

Klasamyndun, eins og Samtök um heilsuferðaþjónustu á Íslandi eru, efla og 

styrkja stöðu landsins á þessum vettvangi, þar sem sameiginleg reynsla og 

hagsmunir aðildarfélaga samtakanna skila öllum hagsmunaaðilum í iðnaðinum mun 

meiri ágóða. Hinsvegar hefur klasasamstarf almennt á Íslandi ekki gengið allt of 

vel, meðal annars vegna þess að verið er að leita að öllu eða næstum öllu 

fjármagninu inni í aðildarfyrirtækjunum sjálfum og með því móti gefast þau fljótt 

upp (Anna G. Sverrisdóttir, munnleg heimild, viðtal, 20. mars 2013). 

 

Þó að samningurinn hafi verið smár í sniðum og gerður til að hjálpa 

heilsuferðaþjónustunni í landinu að koma sér af stað (Katrín Júlíusdóttir, munnleg 

heimild, viðtal, 14. maí 2013), þá vekur það eftirtekt að ríkisstjórnin, sem leggur til 

fjármagn í verkefni sem þetta, setji ekki fram töluleg viðmið og mælikvarða á 

vænta útkomu verkefnis sem þessa, nema einungis í orðum („Samningur“, 2010). 

Stóra spurningin er þá hvernig hægt sé að sýna fram á að verkefni, styrkt með 

almannafé, hafi skilað árangri, ef ekki er hægt að mæla hvernig til tókst. Það er 

mat höfundar að áhugavert væri að víkka út rannsóknina til að meta heildræn áhrif 

verkefnisins á heilsutengda ferðaþjónustu á Íslandi. 

 

Ísland á fullt erindi inn á markað heilsutengdrar ferðaþjónustu, ekki síst 

núna þegar staða gjaldmiðilsins er veik og stofnkostnaður hvers starfs sem skapast 

er lítill. Við þurfum að búa til traust, vera framsýnni í hugsun og draga fram 

eiginleika hvers staðar fyrir sig, með tilliti til jarðvarmavatnsins og ímyndar Íslands 

sem lands heilsu, vellíðunar og hreinleika bæði á landi, í lofti og fæðu. Ef árangurs-

mælikvarðar hefðu verið gerðir í framhaldi stefnumótunar og markmiðasetningar 

hefði þurft að rýna fyrirliggjandi gögn ítarlega um stöðu markaðarins og 

greinarinnar og setja fram viðmið og árangursvísa. Þá hefði samtökunum mátt vera 

ljóst að ekki hefði verið hægt að fara út í markaðssetningu fyrr en varan væri 

tilbúin. Þarna hefði mátt spara bæði tíma og fjármagn. Lagt er til að Samtök um 

heilsuferðaþjónustu á Íslandi vinni árangursmælikvarða fyrir skilamat verkefnisins 

sem verður nú í árslok 2013 og geti þar af leiðandi sýnt stjórnvöldum, 

hagsmunaaðilum og væntanlegum fjárfestum fram á að frekari fjármagns sé þörf til 

áframhaldandi uppbyggingar greinarinnar hér á landi.  
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