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Sammanfattning 

Internationell handel med tjänster har ökat de senaste 30 åren som resultat av bland annat 

informations- och kommunikationsteknologins framfart, ökat fokus på tjänster från 

tillverkningssektorn och upprättandet av handelsorganisationer.  

 

Den internationella marknaden för hälso- och sjukvårdstjänster, även kallad medicinsk turism, 

växer allt mer. Patienter söker sig allt mer till andra länders hälso- och sjukvård på grund av 

grund av långa vänteköer inom det egna landet eller förmånligare priser för samma vård. Dock 

sker denna tjänsteexport, där patienten korsar gränsen, i relativt begränsad utsträckning i 

Sverige.  

 

Syftet med studien är att belysa och analysera förutsättningarna för svenska tjänsteföretags 

exportmöjligheter inom hälso- och sjukvård. Detta inkluderar vilka utmaningar och möjligheter 

som existerar för att utöka exporten för dessa tjänster. 

 

Tillvägagångssättet för studien har varit i form av intervjuer med två aktörer och skriftliga svar 

utifrån samma intervjuguide med tre aktörer. Dessa aktörer är dels de så kallade Carebolagen 

som exporterar hälso- och sjukvårdstjänster i olika landsting samt medlemsorganisationen 

Swecare som arbetar med exportfrämjande aktiviteter för sina medlemmar inom svensk hälso- 

och sjukvårdssektorn. Carebolagen som varit delaktiga i studien är Sahlgrenska International 

Care, Skåne Care, Umeå Care och Uppsala Care.  

 

Studien visar att fungerande strukturer för att ta emot patienter och kringtjänster existerar. Det 

framkom att aktörerna upplever de nuvarande förutsättningarna som goda då det svenska 

utbudet är av hög kvalitet men att tillgängligheten inom vissa områden varierar. Aktörerna 

upplever att Sverige har ett starkt varumärke kopplat mot kompetens och trygghet samt att 

nätverken hos många beskrevs som bra men alltid kan bli bättre. De regleringar och politiska 

aspekter som kan underlätta exportverksamheten är främst det patientrörlighetsdirektiv som 

problematiserar det affärsmässiga kravet på EU- och EES-patienter samt att vissa visum regler 

kan förenklas för att underlätta för utländska patienter. Vidare krävs en kommunikation och 

redovisning av exportverksamhetens faktiska effekter. Studien visar också att de framtida 

förutsättningarna ses som goda av aktörerna.  



 
 

Abstract 

International trade in services has increased over the past 30 years as a result of progress in 

information and communication technology, increased focus on services from the 

manufacturing sector and the establishment of trade associations. 

 

The international market for healthcare services, also referred to as medical tourism, is growing 

more and more. Patients increasingly seeking treatment at other countries healthcare systems 

because of long queues within their own country or because it exists better prices for the same 

care abroad. However, this type of service exports occurs at a limited extent in Sweden. 

 

The purpose of this study is to highlight and analyze the conditions for Swedish service 

companies to export healthcare services. This, includes the challenges and opportunities that 

exist to expand the exports of these services. 

 

The approach for this study has been in the form of interviews with two market actors and 

written responses, from the same interview guide, with three market actors. These market 

participants are the so-called Care companies which export healthcare services in various 

counties, and the membership organization Swecare who work with export promotion activities 

for its members in the Swedish healthcare sector. The Care companies who participated in the 

study are Sahlgrenska International Care, Skåne Care, Umeå Care and Uppsala Care. 

 

The study shows that the structures for customer contact with the patient and ancillary service 

exists. It appeared that the market actors experiences the current conditions as good due to the 

Swedish health care services are of high quality, but that the accessibility in certain areas varies. 

The market actors perceives that Sweden has a strong nation brand linked to high competence 

and reliability, as well as they described their networks as good but can always be better. The 

regulations and political aspects that can facilitate the export business is primarily the Patient 

Mobility Directive that problematizes the commercial requirement of the EU- and EEA-patients 

and that certain visa requirements can be. Moreover, it’s necessary to communicate and account 

the exports real effects on Swedish healthcare. The study also shows that the participants see 

the future opportunities as good. 

  



 
 

Centrala begrepp 

Ackreditering: en kompetensprövning som görs enligt internationella standarder för att 

säkerställa certifiering, kvalitet och säkerhet. 

Globalisering: mångtydigt begrepp som i marknadsföringssammanhang innebär att världens 

ekonomier är integrerade och det finns en enhetlighet i konsumtionsmönster, vilket innebär att 

erbjudanden standardiseras i en högre utsträckning. 

Hälso- och sjukvårdstjänster: de åtgärderna för att medicinskt förebygga, utreda och behandla 

sjukdomar och skador. Innefattar all den sjukvård som ges vid sjukhus, och inkluderar öppen 

vård samt primärvård. 

Högspecialiserad vård: allmän benämning på sjukvård som är forskningsnära, nyskapande, 

modern, investeringstung eller på annat sätt intar en framskjutande position i vården. Aktiviteter 

som ingår riktar sig mot mindre och sällsynta grupper av sjukdom och handikapp som kräver 

särskild kompetens, och samordnas till en enhet med en sjukvårdsregion eller riket som 

upptagningsområde. 

Internationalisering: den process som leder till att företeelser som tidigare varit inomnationella 

förflyttas till en mellan- eller överstatlig nivå. I marknadsföringssammanhang är innebörden 

den process som leder till att identifiera och träda in i internationella marknader, vilket innebär 

en geografisk expansion av ekonomiska aktiviteter.  

Inåtvänd internationalisering: innebär att konsumenten beger sig till ett annat land för att ta del 

av erbjudanden, istället för att företaget eller leverantören erbjuder tjänsten i konsumentens 

hemland.  

Medicinsk turism: definieras som när konsumenter väljer att resa över internationella gränser 

med avsikt att erhålla någon form av medicinsk och/eller läkarbehandling.  

Tjänsteexport: prestationer utförda inom eller utom landet för utländsk mottagare. 
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1. BAKGRUND 

1.1 Handel av tjänsters utveckling och betydelse 

Den internationella handeln med varor och tjänster har de senaste 30 åren förändrats avsevärt i 

och med den ökade globaliseringen, vilket en årlig tillväxt på 8,2 procent från 1980-talet fram 

till 2011 visar (World Trade Organization, 2013). Drivkrafter som har bidragit till tjänsters 

tillväxt inom den globala ekonomin är informations- och kommunikationsteknologins framfart, 

ökat fokus på tjänster från tillverkningssektorn och tillkomsten av World Trade Organization. 

Även handelsorganisationer såsom North American Free Trade Agreement och Europeiska 

Unionen har bidragit till tillväxten. Detta har skapat fler möjligheter för handel inom och mellan 

regioner (Javalgi & Martin, 2007). Vidare har företags incitament till att internationalisera sina 

tjänster ökat då politiska attityder gentemot handel och investeringar förändrats. Detta samtidigt 

som immateriella rättigheter har förbättrats och demografiska samt sociologiska förändringar 

påverkat efterfrågan (Javalgi & Steven White, 2002). Förändring av samhället har även ökat 

efterfrågan på kompetens, kunders rörlighet och omregleringar av marknader vilket bidragit till 

internationalisering av tjänster (Orava, 2001). 

 

Det är främst de industrialiserade länderna som står för det globala utbudet av tjänster, där 

Europas ekonomier stod för 47 procent av den globala exporten av tjänster år 2012 (World 

Trade Organization, 2013). Enligt det svenska export- och investeringsrådet Business Sweden 

så har Västeuropa efter den finansiella krisen 2008-2009 tappat andelar, både inom varu- och 

tjänsteexport, till tillväxtländerna (Gozzo & Runnberg, 2013). I Sverige bestod 

bruttonationalprodukten till 71 procent av tjänstesektorn år 2010, i jämförelse med den 

industriella sektorn med näst störst andel på 27 procent. Tjänster inom information, 

kommunikation och datorer utgjorde 65 procent av exporten av tjänster i Sverige, följt av resor, 

transport och finans samt försäkringar som utgör resterande kategorier inom kommersiella 

tjänster (World Bank, 2012). Betydelsen av tjänstesektorn i Sverige förstärks då den är 

sysselsättningsmässigt dominerande i Sverige och har de senaste 20 åren ökat mer än övriga 

sektorer. Dessutom ger tjänsterna större bidrag till produktivitetsutvecklingen jämfört med 

varutillverkning (Tillväxtanalys, 2010). 
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Enligt en exportfrämjande studie tillhör hälso- och sjukvård de allra mest efterfrågade tjänsterna 

idag och det har blivit allt mer populärt att diskutera handel med hälso- och sjukvårdstjänster 

(Munkhammar, 2010). Hälso- och sjukvårdssektorn beräknas idag vara Sveriges femte största 

exportindustri och enligt en marknadsanalys från Swecare och Exportrådet, år 2012, planerar 

40 procent av företagen öka sin export med 50 procent de närmaste åren. Dock är det framförallt 

medicintekniska företag och läkemedelsföretag som sticker ut. Marknadsanalysen menar att 

tjänsteföretag inte internationaliserats i samma utsträckning, vilket kan förklaras av marknaden 

har öppnats upp relativt sent för privata företag och att tjänster till naturen är svårare att 

exportera. Enligt vissa exportfrämjande studier finns stor potential för ökad tjänsteexport av 

hälso- och sjuktjänster samt menar studierna att Sverige ligger i framkanten inom en rad olika 

områden och att vi har ett starkt nationellt varumärke (Swecare Foundation, 2013; 

Munkhammar, 2010). Världsmarknaden för internationell handel av hälso- och 

sjukvårdstjänster, även kallad medicinsk turism, estimeras att omsätta mellan 40 till 60 

miljarder US-dollar1 med en årlig tillväxt på 20 procent (International Tourism Consulting 

Group, 2012).  

 

1.2 Tidigare studier av internationalisering av tjänster 

Tjänstesektorns betydelse har ökat och utgör idag en stor del av den globala ekonomin, trots 

detta så är forskning inom internationalisering av tjänster relativt nytt i termer av att generera 

och testa teorier (Javalgi & Martin, 2007). Tidigare forskning inom företags internationalisering 

har berört grader av engagemang och den traditionella etableringskedjan innehållandes bland 

annat export, mellanhänder och direktinvestering (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975). 

Faktorer som också uppmärksammats är psykiskt och fysiskt avstånds påverkan på den 

geografiska belägenhet av marknader som företag valt att expandera till (Johanson & Vahlne, 

1977). Ytterligare forskning har berört barriärer och aspekter som påverkar företags 

internationalisering (Winsted & Patterson, 1988; Reardon et al., 1996; Samiee, 1999; Smith et 

al., 2006). Dock är merparten av de studier, som finns till hjälp för att förstå företags 

internationella beteende och aktiviteter, genomförda inom tillverkningsindustrin. Därmed finns 

det utrymme att utöka forskning gällande tjänster (Javalgi & Martin, 2007). Vidare visar en 

studie att ämnet förekommer sällan mellan 1998 och 2008, av totalt 20 ämnen, i tidskriften 

                                                           
1 Statistik för världsmarknaden som figurerat i olika rapporter skiljer sig enormt. Enligt en rapport från 

OECD så kan antalet medicinska turister världen över ligga mellan 60 000 och 50 miljoner, beroende 

på vilka parametrar som används (Lunt et al., 2011). 
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Journal of Services Marketing (Nel et al., 2011). Framtida fokus bör avse tjänsters karaktäristik, 

omfattning och värdeskapandeprocess. Inom dessa områden är fortsatt förklarande gällande 

leveransprocessen av tjänster av vikt såväl som globalisering av tjänster och tjänsteföretags 

internationaliseringsprocess (Gummesson & Grönroos, 2012; Javalgi & Steven White, 2002; 

Grove et al., 2003).  

 

Det finns behov studier inom internationalisering av svensk hälso- och sjukvård med 

tillämpning av teoretiska aspekter gällande internationaliseringsmodeller, där enskilda modeller 

och tjänsteföretagskategoriers förutsättningar behöver studeras mer i detalj. Det efterfrågas hur 

man kan öka takten och stödja företag i deras internationalisering för att utnyttja potentialen till 

fullo (Swecare Foundation, 2013). Vidare har det efterfrågats studier om generella utmaningar 

och svårigheter genom att studera vad internationaliserade företag har gjort rätt samt fel, såväl 

som att följa internationalisering i andra länder (Entreprenörskapsforum, 2009). 

 

1.3 Överblick av svensk hälso- och sjukvård 

1.3.1 Utmaningar  

Enligt en rapport2 om utmaningar inom den offentliga sektorn, av konsultbolaget McKinsey, så 

är Sveriges hälso- och sjukvård bland de mest framstående inom de industrialiserade länderna. 

Kostnaderna ökar mindre än genomsnittet för länderna i Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) och Sverige står sig bra inom parametrar såsom förväntad 

livslängd, spädbarnsdödlighet och överlevnad i cancer. Dock så är en svag 

produktionsutveckling och en åldrande samt mer krävande befolkning något som ses som stora 

utmaningar (McKinsey, 2012). Allt eftersom att fyrtiotalisterna börjar nå den vårdkrävande 

åldern 85-plus och sextiotalisterna börjar gå i pension de närmaste tio åren kommer den 

offentliga sektorn stå inför vitala utmaningar. Samtidigt kommer den arbetsföra delen av 

befolkningen öka endast marginellt, vilket påverkar finansieringen av de verksamheter som är 

bekostade av kommuner och landsting. Krav och anspråk på dessa verksamheter kommer även 

att öka som en effekt av allmän standardutveckling i samhället, medicinteknisk utveckling och 

stigande privat köpkraft. Hur finansieringen kommer se ut är oklar men en rapport från Sveriges 

Kommuner och Landsting (2010) menar att skattehöjningar i den proportion som krävs skulle 

                                                           
2 Studien är initierad, genomförd och finansierad av McKinsey & Company och McKinsey Global Institute. Den 

har ej gjorts på beställning av något företag, myndighet eller annan organisation. 



4 
 

vara alltför stora och oönskade ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Därmed menar rapporten 

att effektivisering kommer bli betydande. Idag utgör hälso- och sjukvården den näst största 

utgiften i den offentliga sektorn med 13 procent av varje skattekrona (McKinsey, 2012) eller 

9,5 procent av landets bruttonationalprodukt (OECD, 2013). Dock behöver och kommer 

sektorns andel av bruttonationalprodukten att öka enligt framtidsscenarion gjorda 2005. Såsom 

hälso- och sjukvården såg ut då ansågs sannolikt kunna bedrivas vidare och finansieras fram till 

2015, men efter det bli allt kärvare. Detta kommer innebära flera olika förändringar inom flera 

områden enligt dessa framtidsscenarion (SKL, 2005, 2005).  

 

En annan vital aspekt är den befintliga och framtida kompetensen inom sektorn. Vårdpersonal 

med specialistutbildning beskrivs som hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs, där tillgång till 

personal är avgörande för patientsäkerhet samt vårdkvalitet. En undersökning från Sveriges 

läkarförbund (2013) menar att antalet specialistläkare i primärvården är otillräckligt. Det saknas 

1 400 heltidsarbetande läkare, motsvarande 30 procent, för att nå uppsatta mål. Detta innebär, 

enligt rapporten, att det finns stora skillnader i läkartäthet mellan och inom landstingen vilket 

betyder att primärvård inte erbjuds till lika villkor till befolkningen.    

 

1.3.2 Marknadsperspektiv på hälso- och sjukvård 

Det finns många synvinklar på hur hälso- och sjukvård kan struktureras och bedrivas. 

Förändringar inom styrning och förvaltning av välfärdstjänster är något som också skett i större 

utsträckning sedan 20-30 år tillbaka. Detta i form av New Public Management för att 

effektivisera och driva offentlig verksamhet på ett sätt som liknar näringslivet (Bergmark & 

Lundström, 2005). Det existerar alltså ett marknadsperspektiv att se på hälso- och sjukvård i 

kontrast mot det traditionella offentliga styrningsperspektivet. Vidare är hälso- och sjukvård ett 

komplext samhällsfenomen där svensk hälso- och sjukvård ses som en mänsklig rättighet och 

som varje människa borde ha tillgång till. Detta innebär att applicering av marknadsperspektiv 

ibland problematiseras av egenartade samhällsfenomen likt svensk hälso- och sjukvård. Detta 

då ekonomisk nytta och samhällsnytta inte nödvändigtvis behöver överensstämma med 

varandra.  Redan nu är det viktigt att poängtera att det företagsekonomiska perspektiv som 

appliceras i denna studie innebär känsliga sammanstötningar med ämnen som hälso- och 

sjukvård samt kundgrupper.  De rapporter som tas upp i denna del representerar och 

exemplifierar hur marknadsperspektiv på hälso- och sjukvård kan ge för effekter genom 

internationalisering. Detta görs för att undersöka internationalisering av tjänster inom svensk 
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hälso- och sjukvård, och även om det finns positiva aspekter så är det inte studiens avsikt att 

cementera det som positiva aspekter ur andra perspektiv. Ett perspektiv att se det utifrån är vad 

Eliasson (2009) påpekar i sin industriella analys av svensk hälso- och sjukvård. Han påpekar 

att den i framtiden kommer utgöra en större beståndsdel av Sveriges bruttonationalprodukt och 

därmed behöver förändras för att bli konkurrenskraftig på en global sjukvårdsmarknad. I 

framtiden kommer höjd livskvalitet efterfrågas av välbärgade människor runt om i världens 

industrialiserade länder, vilket innebär oanade möjligheter inom sjukvården för länder och 

företag. Eliasson menar att den höjda livskvaliteten som förväntas efterfrågas kommer 

definieras av faktisk förbättrad hälsa och inte av ytliga behov eller fåfänga. Eliassons 

utgångspunkt är därmed att klargöra de villkor som måste uppfyllas för att svensk sjukvård ska 

kunna utvecklas till en internationellt konkurrenskraftig hälsoindustri och bidra till ett 

samhällsekonomiskt lönsamt investeringsprojekt (Eliasson, 2009). Eliasson menar alltså att en 

internationalisering av hälso- och sjukvården i Sverige kan bidra till samhällsekonomisk positiv 

utveckling vilket även framhålls i vissa statliga utredningar och rapporter. Dessa visade att 

kommersialisering och internationalisering av välfärdstjänster kan ge billigare offentliga 

tjänster i Sverige, men det krävs att det sker i större utsträckning av privata företag och med 

hjälp av politiker (SOU 2007:95; Stockholms läns landsting, 2009, ur Allan Gustafssons 

Finansiering och styrning). Detta är alltså inlägg om företagens och internationaliseringens roll 

i utvecklingen av hälso- och sjukvården samt samhället i stort. Svensk hälso- och sjukvård står 

inför stora funktionella samt finansiella utmaningar där ovanstående rapporter menar att en 

ökad internationalisering av tjänster inom sektorn ses som en dellösning.  

 

Det ökade behovet av kunskap har blivit en betydande del av det globala företagandet och, som 

tidigare nämnts, en stor drivkraft till tillväxt inom tjänstesektorn. Detta gäller speciellt inom 

kunskapsintensiva tjänster såsom hälso- och sjukvården. Globaliseringen av hälso- och 

sjukvården har utvecklats långsamt. Möjligheten att erhålla behandlingar av hög standard till 

en lägre kostnad och/eller en lägre väntetid i kombination med framsteg inom sjukförsäkringar 

har dock lett till att allt fler söker vård utomlands (OECD, 2013). Konsumenter som kan behöva 

eller söker hälso- och sjukvård utomlands är tillfälliga besökare, långvarigt bosatta utomlands, 

personer som lever i gränsregioner, personer som söker en överlägsnare eller förmånligare 

behandling och de som skickas utomlands av landsting eller dylikt. I vissa länder är det endast 

välbärgade människor som har möjlighet att nyttja hälso- och sjukvårdstjänster utomlands, 

vilket innebär att lika vård för alla inte nödvändigtvis gäller på en internationell marknad. 

Möjlighet finns för att ansöka om förhandstillstånd hos sin socialförsäkringsinstitution för att 
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finansiera planerad vård utomlands inom EU. Detta kan ske genom att patienten själv tar 

kontakt med exempelvis en svensk vårdgivare eller att patienten också blir remitterad av sitt 

landsting (SKL, 2006).  I vissa gränsområden inom Europa är handeln med sjukvårdstjänster 

väsentlig. Flera sjukhus har av olika anledningar överkapacitet vilket utnyttjas av grannländer 

eller närliggande länder. Exempel är Belgien som tar hand om patienter från Nederländerna, 

Tyskland som tar hand om patienter från Schweiz samt de nordliga delarna mellan Sverige och 

Finland (SOU 2007:95).  

 

Att svensk hälso- och sjukvård har bristande kapacitet har diskuterats. Tillgänglighet ses, utöver 

finansieringen, som en av de stora utmaningarna för svensk hälso- och sjukvård. Men rapporter 

menar även på att resultatet av färre sjukhusplatser har att göra med ny teknik och bättre 

behandlingsmetoder, vilket innebär att färre behöver stanna kvar på sjukhuset. Tomma 

sjukhussängar är dyrt och därmed omfördelas vårdplatser när trycket är stort med en innebörd 

av väntetid för patienterna men också effektivare användning av skattemedel (SKL, 2014). Ett 

annat argument från det marknadsbaserade perspektivet är tillväxt. Falkenhall och Zackrisson 

(2007) menar att en offentligt administrerad modell fokuserar på kostnadsökningarna medan en 

marknadsbaserad modell tillåter sektorn att växa. Att utesluta privata initiativ och 

betalningsmedel innebär därmed begränsningar för att utveckla och rationalisera sektorn, enligt 

rapporten. Genom att anamma marknadsperspektivet innebär utländska patienter i större 

utsträckning en möjlighet för svensk hälso- och sjukvård. Dels för att uppnå skalfördelar och 

dels för att utveckla sektorn i sig.3 Det bör även tilläggas att det självklart existerar andra 

möjligheter för att utveckla sektorn och att utländska patienter inte nödvändigtvis är den enda. 

Det förekommer både marknadsmisslyckanden och offentliga misslyckanden i olika sektorer, 

vilket kan förklaras av att vissa marknader egentligen är kvasimarknader samt att alla aktörer 

inte är vinstdrivande. Vidare menar Hartman (2011) att även om det privata inslaget har ökat 

inom välfärdssektorn så är konsekvenserna och vinsterna generellt relativt outforskade Dock 

påpekas det att tillgängligheten som kvalitetsmått har ökat inom hälso- och sjukvården.    

 

  

                                                           
3 Det ska dock betonas att ingen hälso- och sjukvård i världen någonsin kommer kunna erbjuda alla omedelbar 

tillgång till den vård som efterfrågas (Falkenhall & Zackrisson, 2007). 
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1.3.3 Internationalisering av hälso- och sjukvårdstjänster  

Internationell handeln av sjukvårdstjänster i Sverige sker som sagt i begränsad utsträckning 

men patienter som korsar nationsgränser har ökat runt om i världen. Denna handel drivs av 

skillnader i kostnad, kvalitet, köer och tillgång till olika behandlingar men även geografisk, 

kulturell och språklig närhet. Svensk sjukvård kan erbjuda avancerad vård som kräver stor 

kompetens och dyr utrustning som inte existerar i alla länder. Länder med god vård, såsom 

exempelvis Sverige, har alltså stor potential. En annan aspekt för att framgångsrikt erbjuda vård 

till utländska patienter på en internationell marknad är andra länders förutsättningar och 

konkurrensfördelar. Vid en anblick av huvudexportörerna av hälso- och sjukvårdstjänster, 

gällande år 2010, så placerar sig länder som Tjeckien, Turkiet, Belgien, Mexiko och Thailand 

efter ledande USA. Noterbart är att just tillväxtländerna ökar kraftigt som exportörer av hälso- 

och sjukvårdstjänster. Exempelvis har länder som Brasilien placerat sig i toppen med årlig 

tillväxt mellan 25 procent. Vidare tar Thailand årligen emot över 500 000 patienter. Många av 

dessa länder gynnas av en redan stark turistnäring och en hög andel bosättning av utflyttade 

människor från andra länder (African Development Bank, 2013). Vidare har kostnaden för 

behandlingar betydelse. Behandlingar i Indien kan vara 70 procent billigare jämfört med USA 

eller i Europa. Detta inklusive resa, kost och logi (Munkhammar, 2010). Utöver 

kostnadsfördelar drar asiatiska aktörer också nytta av ett starkt statligt stöd och ett jämförbart 

fullsortiment utbud av hälso- och sjukvårdstjänster såväl som nischade utbud (Enderwick & 

Nagar, 2011). Förutom konkurrens från länder med kostnadsfördelar och redan utvecklade 

turistnäringar så existerar dessutom konkurrens från länder med hög produktivitet, kvalitet och 

som ligger i teknologisk framkant. I Tyskland tog man år 2011 emot 70 000 utländska patienter 

från 163 länder, vilket förklaras av en hög standard och en central belägenhet (International 

Tourism Consulting Group, 2012). I Danmark anser man att företagspotentialen inom hälso- 

och välfärdsområden är underutnyttjad. Därmed vill man förbättra villkoren för utveckling och 

export av hälsorelaterade tjänster, i första hand till tillväxtländer. I en framtagen tillväxtplan 

inom fyra områden för välfärdslösningar, är en av dem offensivt utnyttjande av den 

internationella marknadspotentialen (Tillväxtanalys, 2013). Sydkorea planerar och investerar 

för att kunna attrahera 500 000 utländska patienter till och med 2017, men även etablera 150 

sydkoreanska sjukhus utomlands. Vilket kommer ha positiva effekter på välfärdssektorn och 

beräknas kunna skapa 600 000 nya jobb. För att åstadkomma detta har avtal uppnåtts med 

flygbolag för att marknadsföra och erbjuda rabatt på internationella gruppresor. Det nationella 

varumärket är främst inom kosmetisk kirurgi med relativt låga avgifter och hög kvalitet. 



8 
 

(Tillväxtanalys, 2013). Just nationella varumärken och länders rykte är hänseenden som spelar 

stor roll i kunders selektion inom turism och företags erbjudanden (Javalgi et al., 2001; 

Fetscherin, 2010; Sanyal & Datta, 2011). För företag som befinner sig i länder med högt 

löneläge krävs det att utveckla en rad unikum som inte kan imiteras och övertrumfas. 

Nationsspecifika aspekter kan därmed bidra till fördelar för företags varor och tjänster som 

befinner sig inom ramen för dessa.  

 

Utifrån ovanstående så är det därmed problematiskt och en angelägenhet för hur Sverige och 

dess företag ska kunna konkurrera på en global sjukvårdsmarknad. Hur praktiseras en sådan 

internationell konkurrenskraftig plattform för att attrahera och bemöta utländska patienter med 

olika uppfattningar av kvalitet? Vilka utmaningar existerar i en sådan internationell verksamhet 

och hur kan exporten av dessa tjänster ökas? Dessa frågor är angelägna för sektorns 

tjänsteföretags, de så kallade Carebolagen, framtida exportmöjligheter och utvecklingen av 

svensk välfärd. 
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1.4 Frågeställning 

Utifrån beskrivna utmaningar och möjligheter kring internationalisering av svensk hälso- och 

sjukvård ska denna studie besvara:  

 

Hur upplever studiens medverkande Carebolag förutsättningarna för internationalisering av 

hälso- och sjukvårdstjänster? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att belysa och analysera förutsättningarna för svenska Carebolags 

möjligheter att exportera hälso- och sjukvårdstjänster. Detta inkluderar vilka begränsningar och 

möjligheter som existerar för att utöka exporten för dessa tjänster.  

 

1.6 Avgränsning 

Studien är avgränsad inom den svenska hälso- och sjukvårdens högspecialiserade vård, vilket 

innebär att den del av sektorn som internationaliseras genom att utländska patienter korsar 

nationsgränser kommer att undersökas. Fokus ligger därmed på patientverksamheten hos 

Carebolagen och inte deras utbildningsverksamhet. Studien grundar sig på svenska hälso- och 

sjukvårdens framtida utmaningar men avgränsar sig utifrån företags- och 

marknadsföringsperspektiv. Studien är gjord och bör ses utifrån den dellösning på tidigare 

nämnda problem som export av hälso- och sjukvård lyfts fram som i tidigare studier. Fokus 

ligger på företagens exportmöjligheter och aktiviteter samt delvis dess positiva effekt på svensk 

hälso- och sjukvård, som i sig är svår att komma ifrån på grund av Carebolagens ägandeform 

såväl som existenssyfte. Således utelämnas någon form av universell lösning på utmaningarna 

inom hälso- och sjukvården.   
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1.7 Disposition 

Det första kapitlet är strukturerad enligt följande: först ges en beskrivning av tjänsters 

utveckling och betydelse globalt såväl som för Sverige. Sedan ges en redogörelse av nuvarande 

forskning för tjänster inom marknadsföring och studiens branschområde. Kapitlet avslutas med 

presentation av problem och utvecklingsmöjligheter inom branschområdet samt målet med 

studien. 

 

I det andra kapitlet beskrivs studiens tillvägagångssätt och dess fördelaktiga aspekter. Vidare 

ges en redogörelse för kritiska synpunkter inom studien. 

 

I det tredje kapitlet redogörs för studiens teoretiska grundsatser och perspektiv. Först ges en 

introduktion till vilka alternativ som företag har att välja mellan för att erbjuda sina tjänster till 

utländska konsumenter samt vilka delar av hälso- och sjukvårdstjänster som går att exportera. 

Sedan ges enskilda redogörelser för alla teorier och perspektiv. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattad överblick av teori och perspektiv samt en redogörelse av dess relevans.  

 

I kapitel fyra beskrivs medicinsk turism. En överblick av dess intressenter och essentiella 

aspekter ges för att bidra med förståelse för hur handel med hälso- och sjukvårdstjänster 

funktionerar på en internationell marknad.  

 

I kapitel fem ges en översiktlig presentation av aktörer verksamma inom export av svenska 

hälso- och sjukvårdstjänster utifrån verksamhetsbeskrivning, kunder, samarbeten, finansiering 

och ägande. 

 

I kapitel sex redovisas och jämförs insamlad data från studiens fem medverkade aktörer utifrån 

framtagna kategorier. Aktörerna namnges ej, utan presenteras istället som Carebolag A, B, C 

och D. 

  

I kapitel sju analyseras förutsättningarna för svenska tjänsteföretags möjligheter inom 

medicinsk turism, där fokus ligger på de begränsningar och möjligheter som existerar för att 

exportera dessa tjänster. 
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I kapitel åtta presenteras och diskuteras de slutsatser som varit möjliga att dra utifrån studiens 

genomförande. Som avslut ges rekommendationer för vidare forskning och studiens 

kunskapsbidrag. 

 

2. METOD 

2.1 Forskningsmetod 

Denna studie är baserad på en kvalitativ forskningsstrategi då ändamålet var att göra en djupare 

analys av begränsade antal studieobjekt som verkar inom sektorn och som arbetar med att 

främja exportmöjligheterna inom den. Tillvägagångssättet för att besvara frågeställningen har 

skett genom en multipel fallstudie. Valet av fallstudie grundar och lämpar sig för att besvara 

frågor av karaktären Hur samt att förståelse om fallet och dess kontext inte erhålls i samma 

utsträckning med en annan metod. En kvalitativ fallstudie möjliggör därmed en bättre förståelse 

av de begränsningar och möjligheter som existerar vid internationalisering av svenska 

Carebolags hälso- och sjukvårdstjänster. Vidare är fördelarna att metoden inkluderar olika typer 

av belägg samt intervjuer av personer med djupare insikt och praktisk erfarenhet inom 

forskningsområdet (Yin, 2009). En kvalitativ ansats är därmed praktisk för att undersöka hur 

medlemmar inom en viss social grupp upplever och tolkar sin omvärld (Bryman & Bell, 2011). 

I denna studies fall så handlar det om hur aktörerna upplever förutsättningarna och vilka 

begränsningar som finns i förhållande till verksamheterna med att exportera hälso- och 

sjukvårdstjänster till utländska patienter. Vidare är studien av tvärsnittstudiekaraktär och 

studieobjekten har således endast besvarat frågor vid ett tillfälle var under 

datainsamlingsperioden mars – april 2014. Studien ger därmed endast en bild av hur 

Carebolagen upplever förutsättningarna under en viss tidpunkt.   

 

2.2 Datainsamling och urval 

Data har samlats in genom två semi-strukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide 

innehållandes fem kategorier, där följdfrågor har ställts för att följa upp intressanta ämnen i 

respondentens svar. Vidare har data samlats in genom att intervjuguiden besvarats skriftligt av 

tre aktörer. Medverkande aktörer i studien är de så kallade Carebolagen Sahlgrenska 

International Care, Skåne Care, Umeå Care, Uppsala Care samt den exportfrämjande 

medlemsorganisationen Swecare. Dessa har valts eftersom deras verksamhet går ut på att 
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exportera eller främja exporten av hälso- och sjukvårdstjänster till utländska patienter. Ett 

bortfall från de betydande aktörerna inom medicinska turistmarknaden i Sverige förekom i och 

med att Carebolaget Stockholm Care inte medverkade i studien. Fyra av de fem betydande 

aktörerna i Sverige, vars verksamhet innebär att exportera hälso- och sjukvårdstjänster till 

utländska patienter, har alltså medverkat tillsammans med Swecare. Urvalet innebär att olika 

perspektiv och förståelse för marknaden varit möjliga att ha med i studien samt att olika 

regioner inom landet representeras, vilket medför ett mer robust samt övergripande svar på 

forskningsfrågan. Studien lyfter därmed fram och analyserar lärdomar från enstaka fall som 

också kan vara applicerbara i andra fall. Datainsamlingen skedde genom att intervjuguiden 

skickade till Sahlgrenska International Care, Skåne Care och Umeå Care och intervjuer 

genomfördes med Uppsala Care och Swecare. Den skriftliga insamlingen har kompenserat 

tilltänkta intervjuer men som av geografiska och tidsmässiga skäl varit problematiska att 

genomföra. Två olika versioner av intervjuguider har utformats för att ge så precisa svar som 

möjligt, en för aktörerna och en för Swecare. De är dock baserade på samma kategorier.  Urvalet 

är gjort efter att ha studerat tidigare rapporter med aktiva företag som främjar export av hälso- 

och sjukvårdstjänster samt en undersökning av aktörer på marknaden.  

 

Respondenter: Titel:   Aktör: 

Anna Tretjakova  Koordinator   Umeå Care 

Karolina Sidwall  Marknadsansvarig   Uppsala Care 

Gunilla Landin Koordinator   Uppsala Care 

Mikael Rosén  VD   Skåne Care 

Oscar Lindow  Marknadsansvarig  Sahlgrenska I.C  

Ylva Wide   Marknadsansvarig/Vice VD Swecare 
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Studien har skett enligt följande: 

 

 

 

 

Egen figur 1. Genomförande av studien  

Övrig data har även inhämtats genom vetenskapliga artiklar och rapporter gällande sektorn. För 

att kartlägga tidigare forskning inom ämnet har vetenskapliga artiklar systematiskt valts utifrån 

publikationer inom marknadsföring. Dessa studier har använts för att kartlägga vad som inom 

marknadsföring av tjänster som bör fördjupas eller utvecklas. Tidigare studier inom 

internationalisering av tjänster och internationalisering av hälso- och sjukvård har använts som 

underlag och perspektiv för att undersöka samt besvara forskningsfrågan.   

 

Begränsningar med tillvägagångssättet i form av intervjuer är det i en viss utsträckning är 

kostsamt att genomföra i en sådan omfattning att det är möjligt att dra generella slutsatser från 

sammanställningen. I den här studien har intervjuer skett med endast två aktörer på grund av 

geografiska och tidsmässiga skäl varit problematiska att genomföra. De skriftliga svaren har 

fungerat som komplement men innebär en förlust i interaktion mellan respondent och forskare, 

vilket utesluter samma möjlighet till följdfrågor. De skriftliga svaren på intervjuguiden har 

inhämtats via e-post.  

 

  

Aktörer har valts ut som 
arbetar med att ta emot 

utländska patienter och/eller 
främjar export av hälso- och 

sjukvårdstjänster

Utformande av protokoll och 
intervjuguide utifrån 

teoretisk bakgrund och 
forskningsfråga

Insamling av data från 
informanter och framkallning 

av enskild rapportering

Godkännande från 
infromanter av  

transkribering var efter 
analys gjorts

Analys av insamlad data
Implikationer samt slutsatser 
utifrån jämförelse, analys och 

teori

Figur 1. (Egen) Genomförande av studien   
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2.3 Utvärdering av material 

Fyra kriterier, i form av autenticitet, trovärdighet, representativitet och innebörd, finns för att 

utvärdera studiers kvalitet. Autenticitet berör källornas ursprung och originalitet. Trovärdighet 

berör källornas riktighet och potentiella snedvridning. Representativitet berör huruvida källorna 

är typiskt förekommande i sitt slag och innebörd berör källornas tydlighet samt begriplighet 

(Scott, 1990). Denna studies autenticitet grundar sig i att data är hämtade från ursprungskällor. 

Rapporter om export av hälso- och sjukvårdstjänster har hämtats från organisationerna Swecare 

Foundation, Läkemedelsindustriföreningens Service AB och offentliga organisationerna 

Statens offentliga utredningar (SOU), Stockholms läns landsting, Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL). Statistik från tidigare rapporter och årsredovisningar används för att ge en 

förstärkande illustrering av hur utbrett fenomenet är och hur marknaden ser ut. Internationell 

handelsstatistik har hämtats från handelsorganisationerna WTO, Business Sweden, OECD och 

andra organisationer såsom Tillväxtanalys, Världsbanken och African Development Bank. 

Gällande studiens källors trovärdighet, representativitet och innebörd så är artiklar och 

rapporter hämtade från välkända organisationer vars publikationer är vanligt förekommande i 

internationella studier. Vissa källors oberoende kan diskuteras i och med att 

intresseorganisationer förekommer i studiens inledande del om svensk hälso- och sjukvård, 

vilket är ett område som det finns många perspektiv och synpunkter att utgå ifrån. Vidare är 

statistik och mätningar av tjänsteexport svårare att registrera än varuexport och detaljering kring 

redovisning av statistiken skiljer sig mellan många länder. Exempelvis kan EU:s export mätas 

och jämföras mellan andra delar av världen och antingen inkludera eller exkludera unionens 

medlemmars handel mellan varandra vilket ger två helt olika bilder. Bristerna kring 

internationell handelsstatistik är något som påpekats i flera av rapporterna. Detta omöjliggör 

inte slutsatser från internationell tjänstehandelsstatistik, men det kräver en viss medvetenhet 

och aktsamhet när man drar dessa. Vidare fungerar inte årsredovisningar alltid som 

representation för hur situationer faktiskt ser ut. Därmed uppnår dessa inte alltid trovärdighets- 

och representativitetskriteriet (Bryman & Bell, 2011). Det ska i den här studiens fall poängteras 

att det är främst intervjuer och skriftliga svar som genererar en djupare bild och förståelse för 

hur marknadssituationen ser ut.  

 

Studiens validitet handlar om att studien undersöker det den ska undersöka och påverkas av om 

det reflekterar konceptet som det ska samt de fel som uppstår vid implementeringen av metoden 

(Bryman & Bell, 2011). Detta kan ske genom de teorier som intervjufrågorna är härledda ifrån 
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inte är av relevans, intervjufrågorna inte är härledda korrekt, fel val av informanter, variationer 

i informanters svar över tid och av att informanterna blir påverkade i för hög grad av forskaren. 

De perspektiv och teorier som är med i studien har valts ut för att användas som analytisk 

referensram vid internationalisering av den karaktäristik som de undersökta tjänsterna besitter 

och den internationaliseringsmodell som det medför. Detta för att på bästa möjliga sätt besvara 

studiens frågeställning och fylla i det aktuella forskningsbehovet inom internationalisering av 

den svenska hälso- och sjukvården, samt internationalisering av tjänster. Antaganden och 

lärdomar om vilka utmaningar, problem, möjligheter och nyckelfaktorer som existerar för den 

svenska hälso- och sjukvården baseras på vetenskapliga studier inom samma område och 

snarlika tjänster med samma karaktäristik. Vidare har perspektiven och teorierna, i kombination 

med tidigare publicerade rapporter inom ämnet, använts för att härleda och formulera 

intervjufrågorna. I figur 2 redovisas de sökord och artikeldatabaser som använts för att i studien. 

Det material som erhållits via dessa sökord granskades med avseende för relevanta referenser 

för vidare sökning. Intervjufrågorna har formulerats inom kategorierna Verksamhet och möte 

med patient, Internationaliseringsprocess, Sverige som varumärke, Nätverk och Övrigt.  

 

 

Sökord för vetenskapliga artiklar: COO, export, future research, globalization, healthcare 

services, institutional theory, internationalization, inward-internationalization, 

international service marketing, market innovation, medical tourism, national marketing, 

network, services 

Rapportämnen: export av svenska hälso- och sjukvårdstjänster/internationalisering, 

medicinsk turism 

Artikeldatabaser: Emerald insight, Google Scholar, Retriever Business, SöderScholar 

Figur 2. (Egen) Tabell nyckelord   
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3. Teori/Perspektiv 

3.1 Institutionell teori 

North (1990) menar att institutioner har utformats för att skapa ordning och minska osäkerhet. 

Mer detaljerat innebär institutioner begränsningar som struktureras genom politiska, 

ekonomiska och sociala interaktioner som innehåller informella begränsningar (traditioner, 

seder och påföljder) och formella regler (lagar, immateriella rättigheter etcetera). Vidare görs 

en distinktion mellan institutioner och organisationer, där den förstnämnda ska ses som det som 

utgör spelreglerna och den sistnämnda de aktörer som utgör spelarna. Interaktionen mellan de 

båda påverkar ekonomin och institutionell förändring. Då organisationer är rationellt 

begränsade blir inte alltid utfallen heller optimala eller planerade. North (1990) menar också att 

idéer och ideologier påverkar ekonomin och att institutioner spelar en stor roll att avgöra hur 

stor denna påverkan blir. Den spårbundenhet som beskrivs behöver inte heller alltid vara 

effektiv eller samhällsnyttig. Därför måste informella begränsningar och formella regler 

utvecklas, av en tredje part i form av staten, till det bästa för att främja entreprenörer och skapa 

tillväxt (North, 1991). 

 

Fligsteins (1996) sociologiska studie visar att marknader är sociala konstruktioner och 

skapandet av marknader innebär sociala lösningar för problem. Likt North gäller dessa problem 

immateriella rättigheter, förvaltningsstrukturer, uppfattningar om kontroll och regler gällande 

utbyte. Detta innebär många olika banor för hur man kan främja företags överlevnad och 

framgång, vilket lägger en stor betydelse för det regelverk som stater integrerar med marknader 

(Fligstein, 1996). Inom just medicinsk turism påverkar den nationella hälso- och 

sjukvårdspolitiken övriga förutsättningar inom marknaden och företagens egna engagemang 

(Debata et al., 2013). 

 
  



17 
 

3.2 Inåtvänd internationalisering 

Viktiga element vid beaktande och förståelse av internationalisering av tjänsteföretag är 

företags resurser, företagskaraktäristik och ägarfördelar, managementkaraktäristik, 

konkurrensfördelar, internationella fördelar, graden av engagemang samt risk och faktorer hos 

värdnationen. (Agarwal & Ramaswami 1992; Blomstermo & Sharma, 2006; Javalgi & Martin, 

2007). Företag kan erbjuda sina tjänster genom gränsöverskridande handel, genom 

representation där kunden är lokaliserad eller genom att kunden beger sig till platsen där 

företaget är lokaliserat. Delar av tjänstesektorn som internationaliseras genom att utländska 

konsumenter kommer till den inhemska marknaden för att ta del av tjänsten är exempelvis 

utbildning, turism, nöje samt hälso- och sjukvård. Karaktäristiken på tjänster som använder sig 

av en så kallad inåtvänd internationalisering kan leda till drivkrafter och barriärer som är unika 

för just denna del av tjänstesektorn (Bianchi, 2011). Tjänsterna är producerade och 

konsumerade i hemmamarknaden på grund av lokal karaktär eller svårigheter med att förflytta 

tjänsterna utomlands. Även om företagen skulle erbjuda tjänsterna på en utländsk marknad så 

är majoriteten av dessa utförda på hemmamarknaden (Roberts, 1999).  

 

Tjänster särskiljer sig från produkter bland annat genom att de produceras och konsumeras 

samtidigt, vilket innebär en interaktionen mellan producent och konsument (Gummesson, 2001; 

Grönroos, 2004). En studie av Bianchi (2011) om inåtvänd internationalisering av 

konsumenttjänster visar att dessa oftast kräver direktinteraktion mellan tjänsteleverantören och 

konsumenten. Detta ger flera implikationer på inåtvänd internationalisering av 

konsumenttjänsteföretag.   Det kräver mobilitet hos konsumenterna för att ta sig till ett nytt, 

ofta okänt, land. Detta istället för att företaget eller tjänsteleverantören mobiliserar sig till 

konsumenternas hemland. Vidare betyder det att konsumenten som tar sig till ett nytt land står 

inför en ny och osäker miljö som involverar flera nya element för att konsumera tjänsten. Då 

konsumenttjänster involverar hög grad av kontakt mellan inhemska tjänsteleverantörer och 

utländska konsumenter, så är det sannolikt att kulturella olikheter och 

kommunikationssvårigheter kommer problematisera interaktiviteten mellan dem. Andra 

konsumenter kan påverka utländska konsumenters tillfredställelse av tjänsteleverantören på 

grund av olikheter inom språk och konsumtionsbeteende. Barriärer för tjänsteföretag som 

använder sig av inåtvänd internationalisering kan därmed existera inom den inhemska 

marknaden istället för på den utländska marknaden (Bianchi, 2011). Barriärer för inåtvänd 

internationalisering är politik och immigrationsregleringar, växelkursfluktuationer och 
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kulturella skillnader. Politik och immigrationsregleringar kan försvåra för konsumenter att få 

tillstånd att komma in i landet. Fluktuerande växelkurser kan försvåra estimering av den 

faktiska kostnaden för en längre vistelse i landet. Språkskillnader kan skapa frustration och 

missförstånd mellan tjänsteleverantören och den utländska konsumenten, framförallt vid 

förklarandet av villkor och regler. Vidare kan språksvårigheter skapa en känsla av isolation och 

frustration hos utländska konsumenter som möter inhemska konsumenter på ett eller annat sätt. 

Kulturella skillnader förekommer även vid förväntningar av tjänster, där praxis gällande 

tillvägagångssätt kan variera (Bianchi, 2011).   

 

Faktorer som påverkar exportprestationer, inom den inåtvända internationaliseringsmodellen, 

beskrivs som Country-of-Origin Brand, myndigheter och stöd, marknadsorientering och 

servicekvalitet, kulturell känslighet, en internationell kommunikationsstrategi och ett inhemskt 

samt internationellt nätverk (Welch & Luostarinen, 1993; Björkman & Kock, 1997; Bianchi, 

2011). Marknadsorientering är viktigt för att förstå internationella marknaders preferenser och 

behov samt ha möjligheten att anpassa verksamheten efter marknadsvariation. Detta uppnås 

genom att exempelvis genomföra marknadsundersökningar eller sända personal utomlands. När 

det gäller servicekvalitet är det viktigt att arbeta med internationella standarder för att uppnå 

internationell ackreditering, vilket hjälper utländska konsumenter vid evaluering av 

tjänsteutbudet (Woodhead, 2013). Vidare innebär servicekvalitet att uppnå eller till och med att 

överträffa kundens förväntningar. Utöver företagets materiella attribut i detta arbete är viktiga 

aspekter också att förmedla tillförlitlighet, mottaglighet, försäkrande av tillit och förtroende 

såväl som empati gentemot kunden (Parasuraman, 2004; Wang, 2012; Guiry et al., 2013). 

Kulturell känslighet, gällande kulturella skillnader mellan tjänsteleverantör och utländska 

konsumenter, är viktigt för att uppnå prestationer vid internationalisering. Detta uppnås genom 

tränings- och utbildningsprogram inom företag för att hantera olikheter samt undvika 

försummelser. Internationella kommunikationsstrategier inkluderar aktiviteter som besök av 

olika länder, deltagande i internationella mässor, internationell/utländsk representation, 

internetanvändning samt utgåvor. Det handlar helt enkelt om att tillgängliggöra information om 

tjänsterna samt vilka krav som finns för att resa till den inhemska marknaden. Utländsk 

representation och Word-of-Mouth beskrivs som vitala delar i arbetet för att attrahera utländska 

konsumenter till den inhemska marknaden, dock finns det inte någon universell 

kommunikationsstrategi. Strategier är snarare beroende på marknad och nationell kontext 

(Björkman & Kock, 1997; Bianchi, 2011). Word-of-Mouth och forum kan även ha betydelse 

för att framföra frustrationer och klagomål, men ska i det stora hela ses som en möjlighet för 
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hälso- och sjukvård snarare än hot (Keeling et al., 2013). Vidare är samarbete viktigt för att 

kunna erbjuda kringtjänster såsom boende och transportmedel. Inhemska nätverk, innehållande 

kommun, turismföretag och konkurrenter, funktionerar för att marknadsföra landet som 

destination och trovärdighet. Relationer med myndigheter och utskott, handelskammare och 

exportråd fungerar som stöd vid inträdande på nya marknader och deltagande i mässor 

(Björkman & Kock, 1997; Wang, 2012). Vidare beskrivs Country of Origin image ha en stor 

effekt på tjänster som är av hög grad immateriella (Bianchi, 2011). 

 

3.3 Nationers och ursprungs betydelse vid kunders 
evaluering  

Studier visar att marknadsföring av nationers fördelaktiga image kan innebära positiva effekter 

inom turismnäring, export, utländska direktinvesteringar samt positiva attityder och 

uppfattningar (Kavaratzis, 2005; Fetscherin, 2010). Nationer, regioner och ursprung kan spela 

in vid varumärkens anseende och påverka kunders evaluering av dessa. Exempelvis har 

vinproduktion av historiska, jordburksmässiga och klimatologiska skäl kännetecknats till 

regioner inom Frankrike, Italien och Spanien, vilket varit fördelaktigt för producenter från dessa 

länder och regioner. Detta har inneburit utmaningar och långsiktighet för nya producenter från 

andra länder, som med brist av kulturarv relaterat till vinproduktion fått anspela på andra 

kulturella kännetecken. Inte minst gällande vinturism som domineras av ikoniska platser 

(Alonso & Northcote, 2009). Vidare visar Hakalas och Lemmetyinens (2011) studie att Finland 

ses som en innovativ nation genom att de under många år förknippas med Nokia, vilket 

resulterat i utländska direktinvesteringar inom utbildning och forskning. Så för att bestå 

konkurrenskraftig i en global ekonomi så behöver länder bedöma och hantera sina nationella 

varumärken, detta i samordning med offentliga och privata organisationer (Fetscherin, 2010). 

 

Ett annat sätt, än nationsmarknadsföring, att se på kunders uppfattning samt evaluering av 

länder och företags erbjudanden är det som i marknadsföringstermer benämns Country of 

Origin (COO). Forskning inom COO har främst skett inom produkter och visar att kunder 

föredrar vissa produkters ursprung framför andras. Exempelvis visar Sanyals och Dattas (2011) 

studie om generiska läkemedel bland annat att COO influerar konsumenters uppfattning av 

varumärken, företags differentiering och kundlojalitet (Sanyal & Datta, 2011). Kunders 

bedömning av produktkvalitet påverkas av deras bild av produktens ursprungslands 

karaktäristik, såsom landets ekonomi, arbetskraft och kultur. Konsumenter relaterar COO till 



20 
 

status, identitet, nationell stolthet och tidigare erfarenheter, vilket är en kognitiv del av 

begreppet. En mer normativ del av COO är relaterad till beslutsfattandet gällande köp eller 

undvikande av produkter, mestadels på grund av normer av att köpa inhemska produkter. Detta 

med en övertygelse av att mindre utvecklade länder erbjuder produkter av lägre kvalitet och 

större risk för undermålig prestation samt otillfredsställelse (Verlegh & Steenkamp, 1999). 

Javalgis et al. (2001) översyn av studier gällande COO fann att sambandet mellan COO och 

produkter även stämde grundläggande överens med tjänster. Vidare spelade COO stor roll vid 

evaluering av tjänster när varumärket inte är välkänt. Vidare belystes att när det väl existerar 

bekymmer gällande specifika COO, vilket ofta var fallet för utvecklingsländer, så är det viktigt 

att erbjuda tilläggstjänster såsom försäkringar och garantier då det tenderar att påverka 

konsumenters beslutsfattande. Dessutom så har professionella beslutsfattare lättare att 

acceptera länder med negativa COO-effekter än vad icke-professionella beslutsfattare, såsom 

konsumenter. Konsumenter tenderar att rangordna utvecklade länder högre än mindre 

utvecklade länder förutom prisfaktorn, dock tenderar COO-effekten minska med förekomsten 

av ytterligare information. Även om många föredrar att välja inhemska produkter så har 

nationalismen i de industrialiserade länderna minskat, medan det i utvecklingsländerna har ökat 

(Javalgi et al., 2001). 

 

3.4 Nätverks betydelse för företags 
internationalisering 

Gummesson (2007) uppmanar användning av nätverksteori inom fallstudier och menar att 

nätverk som ofta uppfattas som strukturer i själva verket också är pågående processer. 

Innebörden är att nätverksteori tillåter förändring såväl som dynamik vilket präglar företag. 

Flera studier visar att nätverksrelationer hjälper företag att utveckla konkurrensfördelar och 

influerar företags framgång internationellt. Löbler (2013) menar att inom tjänstenätverk så är 

den gemensamma knutpunkten aktiviteterna som pågår, och att aktörerna såväl som 

aktiviteterna blir resurser först när integrationsprocessen sker. Johanson och Vahlne (2009) 

menar, i sin omarbetade version av internationaliseringsprocesser, att företag konstant försöker 

stärka sin position i deras befintliga nätverk och att nätverksrelationerna möjliggör för företagen 

att identifiera och utnyttja möjligheter. Detta i sin tur påverkar valet av marknad och 

internationaliseringsmodell. Företags internationella problem och möjligheter blir helt enkelt 

allt en mindre fråga om nationssärdrag och istället allt mer en fråga om relationssärdrag och 

nätverkssärdrag. Vidare visar Chetty och Stangle (2010) att företag med begränsande nätverk 
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tenderar har svårare att vara innovativa och internationalisera sig. Enligt Oviatt och McDougall 

(2005) så hjälper nätverk entreprenör att identifiera internationella möjligheter, upprätta 

trovärdighet och utveckla strategiska allianser. Dessutom påskyndar nätverksrelationer 

hastigheten av företags internationalisering, där nyckelfaktorer är nätverkets styrka, storlek och 

täthet. Nätverkets styrka påverkas av relationer mellan exempelvis kunder, leverantörer och 

“brokers”, som agerar förmedlare mellan aktörer inom nätverket och knyter de samman. 

Storleken på nätverk tenderar att spela roll, där desto större nätverk påskyndar 

internationalisering. Nätverkets täthet och sammanknytning påverkar information om andra 

marknader som aktörerna är närvarande på. Denna bild förstärks av Zimmerman et al. (2009) 

som påpekar att företag som sprider sig internationellt mer sannolikt har starka band med 

personer och företag med internationella aktiviteter.  

 

3.5 Marknadsinnovation 

Styles och Seymour (2006) menar att forskning inom marknadsföring kan berikas genom att 

inkludera ett internationellt entreprenörskapsperspektiv, där exempelvis ett Schumpeterianskt 

synsätt bör appliceras mot internationalisering istället för enbart traditionella 

företagsekonomiska perspektiv som annars är vanligt förekommande. Schumpeter (1934) 

beskrev ekonomisk utveckling och innovation som skapandet av kombinationer i form av 

introduktion av nya varor, tjänster, produktionsprocesser, marknader, produktionsfaktorer och 

organisationer. En viktig aspekt gällande införandet av dessa nya kombinationer är rollen av 

entreprenören.  Enligt Schumpeter så är det entreprenören som skapar och introducerar nya 

innovativa kombinationer. Nya marknader förklaras enligt Johne (1999) av faktorer så såsom 

efterfrågesidan, utbudssidan och institutionell friktionsminskning. Det förstnämnda innebär att 

behov eller mer korrekt betalningsvilja för en viss vara eller tjänst skapar en ny marknad. Det 

andra innebär, i enlighet med Schumpeter, att sektoriella aktörer introducerar nya varor och 

tjänster som skapar marknader. För företag handlar marknadsinnovation om att identifiera nya 

marknader och bättre sätt att betjäna dessa. Detta kan ske genom enkel segmentering utifrån 

möjligheter inom aspekter såsom geografi, demografi och livsstilar, där nya behov kan 

tillfredsställas med exempelvis en redan befintlig produkt eller tjänst. Vidare involverar 

marknadssegmentering att dela upp den potentiella marknaden i mer hanterbara delar, vilket 

ökar potentialen för lönsamhet. (Johne, 1996;1999). Hu och McLoughlin (2012) redogör för 

hur företag som vill utveckla en ny marknad för en tjänsteinnovation måste vara innovativa 

internt och externt, övertyga kunder att ta till sig tjänsten, anpassa tjänsten och identifiera nya 
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användare samt utnyttja institutionella mekanismer för att legitimera, kontrollera och göra 

anspråk på den nya marknaden. Viktiga aspekter i detta arbete är att anamma ett holistiskt 

perspektiv och bland annat att fokusera på feedback för att hela tiden förbättra sitt utbud och 

snabba på spridningen av tjänsten. Enligt Johne (1999) måste alla företag förstå förändringar 

inom kunders behov, där marknadsinnovation kan bidra med att kombinera produktutveckling 

med marknadsmöjligheter. 

 

3.6 Sammanfattande teoridiskussion och relevans till 
ämnet 

I studien används marknadsinnovation och institutionell teori för att ge förståelse för hur svensk 

hälso- och sjukvård fungerar som marknad samt hur exportförutsättningarna upplevs av 

aktörerna. Vidare används Bianchis (2011) tidigare studie om lärdomar gällande inåtvänd 

internationalisering som perspektiv för att inrätta förståelse för vilka aspekter som är av 

relevans när utländska kunder korsar nationsgränser för att erhålla, i det här fallet, svenska 

tjänsteföretags utbud inom hälso- och sjukvården. Det är nyckelfaktorerna, som påverkar 

exportprestationer för en inåtvänd internationaliseringsmodell, som sedan appliceras mot 

insamlad data för att undersöka i vilken utsträckning som det existerar inom Sverige idag. Olika 

betraktelsesätt gällande dessa aspekter tas med och tillämpas för att ge fördjupad förståelse för 

dess betydelse för export av svenska hälso- och sjukvårdstjänster. Nationsmarknadsföring och 

COO betydelse framhävs för att påverka utländska konsumenter evaluering av nationellt och 

internationellt utbud. Denna studie utgår från aktörernas upplevelser och perspektiv vilket 

innebär begränsningar för att dra slutsatser gällande nationsmarknadsföring och COO, detta 

eftersom utländska patienter i denna studie inte tillfrågas. Samtidigt finns det utmaningar med 

sådana jämförelser med då vissa branscher, såsom hälso- och sjukvård, varierar världen över 

och kan vara komplexa vilket gör det svårt för konsumenter att jämföra sitt eget lands utbud 

med andra länders. Nationsmarknadsföring och COO appliceras i denna studie för att undersöka 

hur aktörerna upplever konsumenternas uppfattning av Sveriges varumärke och vilken 

betydelse det har i deras val. Det sistnämnda inkluderar i en viss utsträckning också COO-

effekter eftersom att när en konsument gör ett aktivt val också avstår från andra länders utbud. 

Men det finns som sagt utmaningar och begränsningar med applicerandet. Nätverksteori är av 

överensstämmelse för framgången och hastigheten av tjänsteföretags internationalisering. I 

studien appliceras detta genom att undersöka hur aktörerna upplever sitt nätverk och i vilken 
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mån de anser att det kan förbättras. Vidare har den kunskapsgranskning som gjorts om ämnet 

visat att teorierna är efterfrågade och uppmuntrade inom nuvarande forskningsläge av 

internationalisering av tjänster.  

 

Sammanfattningsvis så används teorikapitlet som underlag till att analysera Sveriges 

förutsättningar för medicinsk turism såväl som svenska tjänsteföretags exportaktiviteter.  
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4. MEDICINSK TURISM 
En rapport och kartläggning av medicinsk turism från OECD visar på följande lärdomar och 

funktioner inom branschen (Lunt et al., 2011): 

 

Figur 3. Medicinsk turismindustri (Lunt et al., 2011) 

 

Webbsidor ses som en nyckelfaktor inom medicinsk turism för att tillgängliggöra information 

gällande hälso- och sjukvårdstjänster, annonsering samt destinationer såväl som att koppla ihop 

konsumenter och förmedlare. Exempel på webbsidor är portaler som fokuserar på 

behandlingsinformation och förmedlare, mediesajter, konsumentdrivna sidor, handelsbaserade 

sidor gällande tillhörande tjänster och information samt professionella insatser från föreningar 

och lagstiftning. Internet funktionerar även som diskussionsforum och utbyte av erfarenheter 

(Lunt et al., 2011). 

 

Förmedlare är företag och konsulter som agerar mellanhand för hälso- och sjukvårdstjänsterna 

samt tillhandahåller information för potentiella patienter om vilka tillgängliga behandlingar och 

alternativ som existerar. Detta med en tydlig specialisering inom vissa områden och länder. 

Ofta erbjuds ett kirurgiskt ”paket” inkluderat flyg, behandling, hotell och återhämtning 

(Whittaker, 2008; Cormanay & Baloglu, 2010; Lunt & Carrera, 2011). 
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Marknaden gällande reseförsäkringar för medicinska turister är något som ökar. Försäkringarna 

är specialutformade för just de behov och problematik som uppstår under resan som inte 

inkluderas av traditionella reseförsäkringar. Vidare har utvecklingen av försäkringarna även 

börjat inkludera ytterligare behandlingar som kan tänkas uppstå och ses som ett måste för att 

möjliggöra ett hälso- och sjukvårdsrelaterat besök i ett annat land. 

 

Leverantörerna för hälso- och sjukvårdstjänsterna är privata samt offentliga sjukhus eller 

kliniker som erbjuder olika typer av behandlingar eller specialiserade ingrepp. Dessa sjukhus 

har ofta en anknytning till universitet och utvecklar många gånger partnerskap med resebyråer 

eller förmedlare för att exportera sina tjänster. Exporten är ofta inriktat mot speciella 

målgrupper i form av nationer eller regioner. Stora sjukhus inom medicinsk turism är 

Bumrungrad i Thailand, Raffles i Singapore och Yonsei Severance Hospital i Sydkorea. Vidare 

existerar stora företag inom marknaden, där exempelvis Apollo Group har 50 sjukhus i och 

utanför Indien. 

 

Statsmakter ser stor tillväxtpotential i medicinsk turism och stimulerar därmed sina inhemska 

marknader genom politiska initiativ och utveckla av komparativa fördelar som medicinska 

destinationer. Som tidigare beskrivits så är asiatiska nationer mycket involverade i denna 

utveckling (Whittaker, 2008; Reisman, 2010). 

 

Det är svårt att jämföra kvalitet och data gällande säkerhet mellan olika länder och sjukhus, 

vilket också beskrivs som en nödvändighet för att utveckla medicinsk turism till sin fullo. 

Tillgänglighet av bevis eller någon form av belägg för kvalitet för en specifik operation eller 

sjukhusteam skulle uppmuntra fler konsumenter till att delta i medicinsk turism (Unti, 2009). 

Risker beskrivs som de elementen relaterat till patientens hälsa, men det uppkommer även nya 

element i och med själva resan utomlands. En hemresa efter en operation kan vara den mest 

negativa aspekten under hela vistelsen (Crooks et al., 2010). Tillfredställelse hos medicinska 

turister är relativt okänt och varierar dessutom från olika typer av ingrepp. Utfallet av en 

operation och tillfredställelse går inte heller alltid nödvändigtvis ihop, vilket indikerar på att 

fler omkringliggande aspekter räknas in hos konsumenten (Hanna et al., 2009).  
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5.  AKTÖRER I SVERIGE 
De betydande aktörerna som verkar inom svenska hälso- och sjukvårdsmarknaden för utländska 

patienter är, Sahlgrenska International Care AB, Skåne Care, Stockholm Care AB, Umeå Care, 

Uppsala Care samt medlemsorganisationen Swecare AB. 

 

Stockholm Care AB arbetar med att främja tjänsteexportering av sjukvård. Stockholm Care 

representerar sex landstingssjukhus och flera privata aktörer. Exempelvis Karolinska 

universitetssjukhuset, Capio S:t Görans sjukhus och Röda korsets sjukhus. Bolagets uppgift är 

att på affärsmässiga villkor främja exporten av tjänster inom hälso- och sjukvårdens område 

genom att förmedla och i tillämpliga delar administrativt ansvara för planerad vård och 

behandling av utländska patienter vid landstingets vårdenheter. Bolaget är också ansvariga för 

Tobias Registret, det nationella registret för givare av blodbildande stamceller. Vårdexporten 

ska i första hand avse högspecialiserad vård. Efterfrågan är störst avseende ECMO, 

stamcellstransplantationer, neurokirurgi och strålkniv. Stockholms landstings motiv för 

exporten är att utnyttja ledig kapacitet, täcka kostnader gällande utveckling och investeringar 

för högspecialiserad vård, skapa ett överskott som möjliggör ett ökat vårdutbud till landstingets 

patienter samt att skapa arbetstillfällen. Omsättning för patientvård utgjorde år 2012 cirka 77,6 

miljoner kronor av den totala omsättningen på cirka 91,3, med ett negativt resultat på 32 000 

kronor. En minskning i omsättning för patientvård jämfört med räkenskapsåret 2011 som då 

låg på 90,8 miljoner kronor och ett positivt resultat på 9,5 miljoner kronor, vilket förklaras av 

den ekonomiska krisen i Europa och andra delar av världen. Karolinska Universitetssjukhuset 

andel av försäljningen utgjorde för patientvård 95 procent av den totala försäljningen 

(Stockholm Care, 2013).    

 

Uppsala Care är en del av Akademiska sjukhuset i Uppsala och erbjuder utländska patienter 

specialistvård. Sjukhuset har en koppling med forskningstradition och utbildning genom 

Uppsala universitet. Mest förekommande är onkologisk endokrinologi, neurokirurgi och 

cancerkirurgi (SOU 2007:95). År 2012 uppgick exportomsättningen till 45 miljoner kronor, 

vilket var en ökning med 10 miljoner kronor från föregående år (Landstinget i Uppsala Län, 

2013). Uppsala Care är inte ett bolag utan istället en enhet inom Akademiska sjukhuset.  
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Sahlgrenska International Care AB (Sahlgrenska I.C) är beläget i Göteborgs kommun och ägs 

av Västra Götalandsregionen. Bolaget förmedlar utöver högspecialiserad sjukvård och tandvård 

till utländska patienter även specialistutbildningar för olika läkare, kompletterande 

specialistutbildning inom flera vårdyrken, kompetensöverföring till vårdpersonal, stöd för att 

etablera förutsättningar för förbättrad vårdproduktion i andra länder och koordinering av 

internationellt materialbistånd till utvecklingsländer. Främsta samarbetspartners är Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset och Folktandvården Västra Götaland. År 2013 var omsättning gällande 

högspecialiserad vård för utländska patienter 28,8 miljoner kronor av totalt 39,4 miljoner 

kronor, varav rörelseresultatet uppgick till cirka 602 tusen kronor. Föregående år var 

omsättningen för utländska patienter 39,2 miljoner kronor och den totala omsättningen uppgick 

då till 48,8 miljoner kronor. Minskningen i omsättning är främst hänförbar till färre 

organtransplantationer på isländska patienter. Vanligaste insatserna var transplantationer, 

benmärgstransplantation, neurokirurgi och plastkirurgi.   (Sahlgrenska International Care, 

2014). 

 

Umeå Care tar emot utländska patienter för specialistvård vid Norrland universitetssjukhus i 

Umeå. Syftet med Umeå Care är att öka underlaget för högspecialiserad vård och bidra till 

forskning. En förväntad intäkt på 10 miljoner kronor beräknades för startåret 2013. 

Specialistområden är inom bland annat neurokirurgi, hjärtkirurgi och strålbehandling 

(Landstingets Kommunikationsstab, 2013).  

 

Skåne Care AB bedriver vårdexportverksamhet samt export av konsulttjänster och 

utbildningstjänster inom vårdområdet. Vård, utbildning och konsulttjänster som Skåne Care 

förmedlar ska hjälpa både dagens och framtidens patienter, skånska som utländska, och 

samtidigt bidra till ekonomisk tillväxt i regionen. Den medicinska behandlingen som erbjuds 

omfattar ett brett spektrum av högspecialiserad vård, bland annat hjärt- och lungsjukvård, 

diabetes, pediatrik, reproduktionsmedicin, plastikkirurgi och ortopedi. Bolaget är ett 

dotterbolag till Healthcare Skåne Holding AB som i sin tur ägs av Region Skåne. Skåne Cares 

främsta samarbetspartner är Region Skåne. Ett nära samarbete sker även med Lunds universitet 

och Malmö högskola. Omsättningen uppgick 2012 till cirka 110 miljoner kronor, vilket var en 

ökning med 85 miljoner kronor jämfört med föregående år. Den ökade omsättningen förklaras 

av ett avtal med Libyen om behandling av krigsskadade patienter och ett avtal med Island 

gällande barnhjärtkirurgi. Resultat före skatt uppgick till cirka 10,2 miljoner kronor (Skåne 

Care, 2013).   
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Swecare AB:s verksamhet avser främja ökad internationell konkurrenskraft, utveckling såväl 

som export av vård- och omsorgstjänster, utbildning, FOU samt “Life science”- produkter och 

tjänster. Detta arbete har under 2012 skett genom samverkan mellan svenska företag och 

organisationer inom hälso- och sjukvårdssektorn, Business Sweden samt Sida. Nationella 

aktiviteter innehåller aktörsövergripande samtal och seminarier inför internationella aktiviteter, 

vårdexport och nätverksbyggande inom bland annat tjänsteföretag samt utvecklingsländer. 

Swecare AB ägs av stiftelsen Swecare och samarbetar med företagen inom sektorn. 

Organisationen har tilldelats finansiering från bland annat Vinnova, Tillväxtverket, 

Socialdepartementet och regeringskansliet för att stärka internationalisering av tjänsteföretagen 

inom sektorn, genomföra en global marknadsanalys samt för att ta fram ett svenskt erbjudande 

inom äldrevården. Nettoomsättningen har sedan 2008 minskat från cirka 3,5 miljoner kronor 

till cirka 2,1 miljoner kronor år 2012 (Swecare, 2012).  
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6. AKTÖRERNAS UPPLEVELSER 

6.1 Verksamhet och möte med patient 

Carebolagen A beskriver att patienter kommer via etablerade avtal som upprättas genom 

kontakter i de länder som företaget är verksamt inom. Patienterna kan även komma på egen 

hand och rekommendationer från anhöriga eller sjukhuspersonal är då av stor betydelse. 

 

Carebolag B redogör på ett liknande sätt då det framkommer att för patienter som kommer till 

Sverige gör det genom en naturlig anknytning till landet, detta genom patienten själv, anhöriga, 

arbetsgivare eller försäkringsbolag. Det varierar tidsmässigt då det är mycket som ska falla på 

plats. Processen beskrivs som att förfrågningar tas emot av koordinatorer som sen tar den vidare 

till berörd verksamhet och senare sker en återkoppling till patienten. Det framkommer också att 

de flesta förfrågningar är för behandlingar där svenska patienter står i kö, och då finns det ingen 

möjlighet att ta emot utländska patienter.  

 

Från Carebolag C framkommer det att patienter själva eller genom anhöriga kontaktar dem via 

kontaktformulär på bolagets hemsida eller via telefon. Andra plattformar för att hitta till 

sjukhuset är patientforum på nätet och läkarnätverk Sedan ges information till patienten och 

kompletterande info för medicinsk behandling och administration hämtas in, där en bedömning 

om det är aktuellt att gå vidare med ärendet görs med avstämning med respektive klinik. Om 

det är aktuellt att gå vidare med ärendet presenteras en uppskattad kostnad och avtal för 

patienten eller dennes sponsor, vilket följs med en förberedelse av all logistik inför 

behandlingen på sjukhuset. Väntetiden för att få en behandling, när kapacitet finns, är cirka två 

veckor. Löpande avstämning med patienten sker under vistelsen och efter behandlingen sker en 

avstämning av artighet följt med eventuell kontakt i marknadsföringssyfte. 

 

Carebolag D beskriver att patienter kontaktar dem via mejl, via andra patienter i form av nöjda 

kunder eller via telefon. En del tar kontakt direkt med specialisten, som ofta går att hitta via 

internet, och då vidarebefordras patienterna till Carebolaget. När en förfrågan görs så kollar 

Carebolaget med verksamheten om de har möjlighet att ta emot eller inte. Är det lång kö så 

tackar bolaget nej vid förfrågningar. Tidsmässigt varierar det vilket beror på tillgängligheten 

som beror på kön av svenska patienterna. 

 



30 
 

Utmaningar som uppkommer i Carebolag A:s möte med kund beskrivs som skillnader i hur 

projekt styrs, beslutsstruktur och upprättande samt efterlevnad av avtal. För patienterna är 

kontakten med bolaget ofta den första kontakten med Sverige och med svensk sjukvård, ibland 

kan det även vara den första utlandsresan. Det ställs därmed stora krav på information om 

förutsättningar och processer i ett tidigt skede. Kulturella aspekter i mötet med kunden är språk, 

utövning av religion och umgänge med familj/medresenärer, samt mat. Dessa önskemål kan 

tillfredsställas, vården som erbjuds är dock densamma för alla. När det kommer till 

utbildningsprogram för personal gällande kundhantering så existerar det för både personalen i 

bolaget och vårdpersonal. Gott betyg från tidigare patienter beskrivs som vitalt för att framtida 

patienter ska välja bolaget. Kringtjänster koordineras av bolaget, och detta arbete börjar samt 

slutar ofta på flygplatsen. Skräddarsydda lösningar för tolk, transport och boende möjliggörs 

via avtal med partners. 

 

Carebolag B beskriver att kulturell förståelse är ett av bolagets kärnvärden och är en framgångs- 

och existensfaktor inom branschen som inkluderar behov av transport, logi och tolk, som annars 

inte efterfrågas av svenska patienter. Att tillgodose dessa behov skapar trygghet för patienten 

och ger vårdverksamheten möjlighet att fokusera på behandlingen. Det framkommer att det 

finns personer som arbetar med koordinering av vård- och utbildningstjänster. Gällande 

utbildning av personal för detta arbete sker det genom att erfaren personal utbildar nyanställda, 

men inte genom något formellt introduktionsprogram. Kringtjänsterna sker genom avtal med 

leverantörer som bolaget arbetar mer frekvent med. Word-of-Mouth beskrivs som en viktig 

faktor, särskilt då personer med sällan förekommande diagnoser och deras anhöriga ofta har 

kontakt med andra i liknande situationer. Det är en av alla viktiga anledningar till att ge bästa 

möjliga service. Bolaget beskriver att om patient eller anhörig eventuellt är missnöjd så sker 

diskussioner gällande själva behandlingen i första hand med utföraren. Bolaget redogör också 

att patienter som vårdas i Sverige skyddas av svensk patientlagstiftning.  

 

Från Carebolagen C framkommer det att inga större problem uppkommer i 

internationaliseringsprocessen vilket kan bero på vilka länder som patienterna kommer ifrån. 

Det kan dock ske administrativa fördröjningar i form av behov av visum när anhöriga ska 

besöka patienten. Det existerar inga formella utbildningsprogram men förberedelse och 

information ges till berörd personal. Bolaget beskriver att de inte haft några missnöjda patienter 

och att detta är ett resultat av att de försöker förutse det mesta och ge individuell service av hög 

kvalitet för att garantera gott rykte. Skulle ett missnöje uppstå så menar bolaget att de skulle 
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göra allt för att garantera gott rykte. Gällande kringtjänster finns det en välfungerande 

infrastruktur vilken beskrivs som bra men att det också förekommer eventuella specifika 

önskemål utifrån olika målgrupper. 

 

Carebolaget D beskriver att kulturella utmaningar existerar under tiden patienterna är i landet. 

Dessa utmaningar är ofta i form av språk på de avdelningar som inte frekvent arbetar med 

utländska patienter i och med att engelska inte är modersmål för någon av parterna. Detta 

beskrivs inte som något större problem då en struktur för att utse tolk finns för att ge en 

medicinsk insyn till patienten. Det existerar inte några formella utbildningsprogram men 

Carebolaget fungerar som en hjälpande och närvarande funktion för både patienter och 

personal. De kulturella aspekterna upplevs ofta i ett tidigare skede innan patienten har kommit 

till landet. Detta då den svenska vården är annorlunda uppbyggd gentemot andra länder när det 

kommer till privat köpkraft. Bolaget menar att ett avslag på en förfrågan, som resultat av lång 

väntetid, kan upplevas förvånansvärt hos vissa utländska patienter då disponibla 

sjukvårdsplatser i deras hemland beror till viss del av privat förmögenhet. Vidare framgick det 

att en klar majoritet av de utländska patienterna som Carebolaget tar emot befinner sig i ett 

sådant tillstånd att den faktiska behandlingen, inom den enhet som bolaget menar är unik, är av 

större vikt än lyxigare aspekter kring resan. Kringtjänsterna som förekommer upprättas i form 

av att Carebolaget bokar transport och logi i överenskommelse med patienterna för att 

underlätta deras vistelse. 

 

6.2 Exportförutsättningar   

Carebolag A beskriver de nuvarande exportmöjligheterna som mycket goda då det 

internationella behovet av vård är stort och svensk sjukvård har gott omdöme internationellt 

som helhet, men också att Sverige är framstående inom flera specialistområden. Förutom att 

kunna påvisa en hög kvalitet i vården, vilket vi kan, presenterar bolaget att viktiga 

framgångsfaktorer är ett bra kontaktnät för att hitta rätt motpart och att samarbetet i regionen 

fungerar så bra att det går snabbt att vända frågor och designa lösningar som efterfrågas av 

kunden. De två sistnämnda framgångsfaktorerna ses som större utmaningar för svensk 

vårdexport än vad kvalitet är i jämförelse med andra konkurrerande länder. 

 

Detta är i samklang med hur Carebolag B beskriver de nuvarande exportmöjligheterna. Dessa 

beskrivs som goda i och med att det finns en stor efterfråga på svensk kompetens inom vård, 
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utbildning och management men desto mindre utbud. Vidare beskrivs konkurrensen som att det 

är få länder som kan konkurrera med Sverige gällande kvalitet och pris. Helhetsmässigt så 

framkommer det att marknaden existerar, men inte strukturerna för att nyttja den till fullo. 

Generellt har Sverige draghjälp av bra rykte som också levs upp av bra resultat.  

 

Carebolag C beskriver de nuvarande exportmöjligheterna som acceptabla när det kommer till 

priser men att kringtjänsterna kan kosta betydligt mer än vad det gör i andra länder. Vidare kan 

tillgängligheten vara varierande vilket innebär att inom vissa statligt ägda sjukhus kan vissa 

områden vara problematiska.  

 

Carebolaget D beskriver de nuvarande exportmöjligheterna som goda i termer av pris och 

kvalitet, inte minst när det gäller den låga frekvensen av multiresistenta bakterier i Sverige. 

Vidare innebär tillgängligheten inom utbudsområdet att bolaget inte valt att utöka trots att 

möjligheten finns. En utökning bör göras försiktigt och när tiden samt klimatet anses vara rätt, 

så att bolaget kan garantera att ta hand om de utländska patienter som tillkommer med en ökad 

marknadsföring. Det är också viktigt att man kan garantera positiva saker tillbaka till sjukhuset 

och de svenska patienterna. 

 

Från Swecares perspektiv så är det svårt att svara på Sveriges nuvarande exportmöjligheter av 

hälso- och sjukvårdstjänster men de ställer sig positivt till utrymmet att utöka exporten. Det 

skulle då innebära att man kan behålla läkarkompetens inom landet som annars inte går att 

behålla och det tillför mer intäkter som kan gå tillbaka till sjukvården. Problem idag beskrivs 

som kommunikation då människor tänker att en ökning av exporten skulle innebära att svenska 

patienter trängs bort i förmån till utländska patienter. I själva verket är det inte de typerna av 

operationer som Sverige skulle ta emot, utan snarare inom områden där specialistkompetens 

kan gå förlorad och Sverige istället behöver skicka egna patienter utomlands. Efterfrågan finns 

på svensk sjukvård och Sverige har bra rykte. Ofta efterfrågas utbildningar som också är en del 

av Carebolagens verksamhet. Swecare menar att tillgängligheten är problem inom vården men 

inte inom de områden som har en överkapacitet och exporteras. 

 

När det kommer till internationella standarder så menar Carebolag A att detta inte ses som ett 

problem. Den svenska sjukvården har nationella och internationella standards med vilka hög 

kvalitet kan påvisas och vidare kan bolaget med utgångspunkt i dessa standards förklara den 

svenska modellen utifrån kundens behov. Vad gäller kringtjänster som påverkar 
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helhetsupplevelsen finns det skillnader, då utländska sjukhus som specialiserar sig på 

vårdexport och internationella patienter ofta har en skräddarsydd serviceorganisation som stöd. 

Här finns exempelvis lyxhotell i anslutning till sjukhus och speciella enkelrum, vilket är 

attraktivt för många patienter och där kan inte Sverige konkurrera. Det vi kan erbjuda beskrivs 

som samma vård för alla, god kvalitet och en garanti från en offentlig aktör att endast 

kostnadssätta och erbjuda vård som patienten verkligen behöver baserat på medicinska 

ställningstaganden. 

 

Carebolag B beskriver att ackrediteringar eller liknande inte används 

som försäljningsargument. Varumärket Sverige, de kluster som finns i landet samt enskilda 

läkares personliga varumärken är viktigare. Bolaget påpekar att det förstås är viktigt att kunna 

visa en potentiell patient att vården som utförs är forskningsbaserad och kontrollerad, men det 

är snarare en fråga för vårdgivaren som har medicinsk kompetens och då i syfte att informera. 

Vidare framkom det att i vissa fall har vårdfinansiärer som försäkringsbolag krav på 

ackreditering eller andra standards för kunden ska få en behandling godkänd. 

 

Carebolag C menar att internationella standarder inte ses som problem och att det är ett brett 

begrepp. Socialstyrelsen ansvarar för standarder inom sjukvården i Sverige och det gäller även 

vid export av sjukvårdstjänster. Den högspecialiserad sjukvård som bolaget erbjuder beskrivs 

som världsledande gällande kvalitet. Bolaget påpekar också att det inte uppstått något behov av 

att certifiera den vård som erbjuds på sjukhuset. Detta är mer brukbart inom privatägda sjukhus 

och i regel innebär certifieringar höga kostnader. Det existerar dock rekommendationer inom 

medicinsk turism som Carebolag kan använda sig av. Den service som erbjuds anser bolaget är 

av hög internationell nivå. Detta säkerställs genom att förebygga problem i förväg och vara 

lyhörd till patienters och anhörigas behov, samt att löpande utvärdera patientprocesser.   

 

I denna fråga så beskriver Carebolag D att många verksamheter finns i kvalitetsregister som är 

både nationella och internationella, där det går att jämföra kliniker mot varandra.  

 

I frågan om kvalitetsdefinitioner beskriver Swecare att skillnader kring hur vården är uppbyggd 

är en del av kulturella olikheter och eventuella problem som kan uppkomma när utländska 

patienter kommer till Sverige. Utomlands kan sjukhusbesök liknas vid en spakänsla och det är 

inte riktigt vad som erbjuds i Sverige där det ska vara lika vård för alla. Det brukar också finnas 

lyxhotell nära sjukhus för välbärgade patienter och program runtomkring så familjen har något 
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att göra. Kulturella svårigheter finns då man har olika syn på vård och när det kommer till 

vinstperspektiv inom vården. Gällande kvalitetsdefinitioner så gör sig Sverige väldigt bra enligt 

den senaste OECD-rapporten utöver tillgängligheten. Så där man jämför ser det bra ut. Det är 

också något som måste marknadsföras, men detta beskrivs som svårt att jämföra för att man 

internationellt mäter på olika sätt. 

 

Stöd från politiken beskrivs av Carebolag A som bra. För att underlätta en ökad export av 

tjänster finns det en handfull initiativ på nationell nivå som kan vara önskvärda. Visumregler 

kan exempelvis förenklas för att underlätta att patienter kan komma till Sverige för vård. Det är 

dock inte på nationell nivå som de stora utmaningarna ligger. Svensk sjukvård är 

decentraliserad och beslut fattas i landstinget/regionen. Bolaget poängterar vikten av att som 

offentlig aktör se till att det inte skapas utträngningseffekter för svenska patienter till förmån 

för vårdexport.  

 

Carebolag B svarade gällande politiska aspekter och regleringar som skulle behövas förändras 

att EU:s patientrörlighetsdirektiv (2011/24/EU) som blev till lag (2013:513) är en utmaning för 

offentlig vårdexport. De prislistor som då gäller för EU- och EES-medborgare som får planerad 

vård i Sverige är inte anpassade för vårdexport, vilket innebär att Carebolaget inte får 

kostnadstäckning för handläggningen. Det innebär att vårdtjänsterna som erbjuds riskerar att 

reas ut. Vidare beskrivs särskilda satsningsområden som utses av universitetssjukhusen som en 

fråga. Där behövs större patientunderlag för att bidra till att utveckla svensk vård. En möjlighet 

beskrivs som en tydlig nationell strategi för vårdexport, i likhet med hur Rikssjukvårdsuppdrag 

fördelas inom landet idag, men att universitetssjukhusen bör vara den drivande kraften. 

 

Detta är i enlighet med vad de övriga två Carebolagen beskriver. Carebolag C menar att det 

måste finnas tydliga incitament i form av ersättningar för kliniker att exportera vård. Det måste 

gå att sälja tjänsterna enligt marknadsmässiga priser och samtidigt gå med vinst. Viktigt är att 

det inte sker en utträngningseffekt för svenska patienter till förmån för vårdexport och att det 

finns medicinsk samt administrativ kapacitet för export. Vidare betonas transparens, tydlighet 

och faktabaserade argument som grund för politiska beslut inom sjukvården i Sverige angående 

export av sjukvårdstjänster och uppföljning av effekten av detta på landets ekonomi och 

befolkning.  
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Carebolag D menar att det krävs en debatt och redovisning av att exporten av hälso- och 

sjukvårdstjänster skapar positiva saker inom sjukvårdsverksamheten och att det kommer till 

gagn för svenska patienter. Det är viktigt att skapa en förståelse så folk inte tror att köer bildas 

på grund av utländska patienter. Vidare beskrivs den affärsmässiga problematiken med 

omhändertagandet av EU-patienter som ett problem. De utländska patienterna behöver ett annat 

omhändertagande än svenska patienter men detta sker till samma prislista endast för 

behandlingen och inte det administrativa runtomkring. Detta bidrar inte till en jämlik vård och 

det innebär även problematik för en balanserad ekonomi. Det framkom även att bolaget inte 

medvetet väljer vilka länder som de tar emot patienter ifrån. 

 

I denna fråga menar Swecare menar att det krävs ett tydligt beslut från politiken om man vill 

satsa eller inte. En politisk uppbackning behövs för att lösa kommunikationsproblemet om 

bortträngningen av nationella patienter och redovisa intäkter som kan leda till något bra för 

svensk vård. Det poängteras dock att det ser olika ut runtomkring i landet gällande den politiska 

uppbackningen. Vidare upplever Swecare att patientrörlighetsperspektivet gör det svårt för 

många av Carebolagen att satsa på EU-patienter, då det innebär en likadan prislista som för 

utomlänspatienter men förenat med större kostnader för exempelvis tolk. Det är ett problem 

som i framtiden eventuellt kan lösas genom att lobba och föra fram sina åsikter, men just nu är 

det svårt att tjäna pengar på det området. Det handlar om ambitionen att dra in pengar eller ej. 

 

För att förstå marknaden och vilka behov som finns beskriver Carebolag A att 

marknadsundersökningar genomförs tillsammans med utländska partners och förståelse av 

marknaden byggs kontinuerligt. Bolaget har även arbetat med Business Sweden för 

marknadsundersökningar. En internationell kommunikationsstrategi finns för bolaget. Det finns 

främst intresse för bilaterala samtal med myndigheter, vilket ger mer effekt än vad konferenser, 

mässor och liknande som främst handlar om att skapa awareness och kan vara positivt till vissa 

delar. 

 

Carebolag B beskriver förståelsen för hur efterfrågan ser ut i olika delar i världen som god. Här 

spelar Swecare och Business Sweden en viktig roll i och med deras aktiviteter samt 

informationslevererande till sina medlemmar. Det påtalas dock att aktiviteten från 

marknadssidan är mindre på grund av osäkerhet i utbudet som har att göra med eventuell ledig 

kapacitet på sjukhusen. Internationellt deltagande i större mässor såväl som mindre nischade 

mässor förekommer, och delegationsresor samt mottagande av utländska delegationer används 
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för att nå ut. I detta arbete förekommer även bolagets hemsida och andra kanaler för att skapa 

en regional kontaktyta för frågor som relaterar till internationell vård och specialistutbildning. 

Vidare distribuerar bolaget marknadsföringsmaterial för enskilda verksamheter och koncept.  

 

Liknande redogörelse ges av Carebolag C. För att förstå vilka behov och marknader som bör 

prioriteras genomförs till viss del egna marknadsundersökningar samt till viss del i samråd med 

Swecare och Business Sweden. Carebolagets internationella kommunikationsstrategi innehåller 

besök i andra länder, deltagande i internationella mässor, utländsk representation och utgåvor 

av material. Bolaget samarbetar även med regionens länsstyrelse och kommunalförbund, 

diplomatiska kåren, det närliggande universitetet samt genom kontakt med internationella 

försäkringsbolag. 

 

Här skiljer sig Carebolag D då det framgick att inga marknadsundersökningar genomförts på 

egen hand. Inte heller existerar några större marknadsaktiviteter i form av mässor och utländsk 

representation, vilket förklarades av begränsad tillgänglighet och ett åtagande att faktiskt kunna 

garantera disponibla sjukvårdsplatser vid en ökad marknadsföring. En faktor är just att det är 

svårare att finansiera marknadsaktiviteter när de affärsmässiga villkoren på EU-patienter är som 

de är. Det påpekades dock att det för ett par år sedan förekom mer aktiviteter, men att detta inte 

gav samma resultat som när verksamhetsområdena marknadsför sig själva i och med att 

specialister reser runt omkring i världen och föreläser. Effekten av föreläsningar i en viss del 

av världen leder till en noterbar ökad inströmning från just denna del. Vidare fungerar Word-

of-Mouth som en som stor del inströmmandet av patienter då det existerar många 

patientorganisationer och träffar som leder till att kontakt tas 
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6.3 Sverige som varumärke 

Carebolag A beskriver betydelsen av Sveriges varumärke som stor när utländska patienter väljer 

deras tjänster, åtminstone hos de som känner till Sverige. Det beskrivs dock som en utmaning 

att Sverige inte finns med på kartan hos många myndigheter och patienter. Hos de som känner 

till Sverige står sig Sverige som varumärke bra internationellt sätt. Carebolaget beskriver att 

paralleller dras till Volvo och appliceras på sjukvård, men just specialistvård i Sverige är mindre 

känt vad gäller benchmarking. Det pågår ett ständigt arbete från bolaget med att förse kunder 

med faktaunderlag som visar hur bra vården är i internationell jämförelse, och det finns många 

goda argument. När det kommer till vad som kan förstärkas eller utnyttjas mer i 

nationsmarknadsföringen av Sverige gällande hälso- och sjukvårdstjänster menar bolaget att 

det handlar mer om deras egen förmåga att paketera lösningar som kunden vill ha. Det är dock 

viktigt med stöd från ambassader och regeringen att satsa på memorandum of understanding 

med hälsoministerier runt om i världen, vilket kan sätta Sverige på kartan för de som bolaget 

söker kontakt med och kan utgöra ett stöd för att få acces till dessa. 

 

Carebolag B beskriver betydelsen av Sverige som varumärke när utländska patienter väljer 

deras tjänster som varierande. Ibland är den stor och ibland mindre. Patienter hör ibland av sig 

för att behandlingarna inte utförs någon annanstans i världen. Men bolaget menar att Sverige 

som varumärke definitivt kan bidra till affärsmöjligheter. Sveriges varumärke uppfattas som 

mycket bra i termer av kvalitet och pris internationellt. Det påpekas dock att länder som USA 

och Tyskland är mer lättillgängliga för utländska patienter och att länderna även besitter högre 

status hos somliga. Här har också förväntningar gällande exempelvis privata rum en viktig roll, 

då det sällan finns att tillgå inom svensk offentlig vård. I andra länder är det en fråga om 

köpkraft hos patienten. Detta kan spela roll för det nationella varumärket, men är ändå oftast 

lägre prioriterat än kvalitet i den faktiska vården. Förstärkningar i nationsmarknadsföringen 

beskrivs som bättre samverkan mellan och inom regioner och landsting, främst 

universitetssjukhus och Carebolag, för att kunna skapa tydliga erbjudanden och för att kunna 

svara upp bättre mot internationell efterfrågan.  

 

Carebolag C beskriver, med viss försiktighet, betydelsen av Sveriges varumärke när patienter 

väljer bolagets tjänster som stor. Samma resonemang ges för huruvida Sverige som varumärke 

står sig internationellt. För att förstärka nationsmarknadsföringen efterfrågar Carebolaget 

gemensamma förmedlar- och infocentra just för export av sjukvårdstjänster vid Sveriges 
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ambassader i respektive länder, och påpekar att en nationell marknadsföringsstrategi för export 

av Sveriges universitetssjukhus vore bra. 

 

Av Carebolag D beskrivs Sverige som ett namn ute i världen och menar att patienter förknippar 

landet med god hygien då många kommer från helt andra villkor. Carebolaget menar att 

betydelsen av det nationella varumärket är ganska hög vid valet av deras tjänster i kombination 

med att den medicinska kvaliteten är väldigt hög och att det råder en låg infektionsrisk. 

Internationellt sett står sig varumärket även högt och att det inom just sektorn förklaras av att 

man i Sverige endast gör det som är medicinskt motiverat. Bolaget menar att i andra länder kan 

det förekomma flera undersökningar som motiveras med noggrannhet men i själva verket även 

kan tolkas som merförsäljning.  Förstärkningar i nationsmarknadsföringen beskrivs av bolaget 

som ökad samverkan med universitetssjukhus eller andra aktörer som erbjuder vård till 

utlandspatienter, men även med näringsliv, det offentliga och politiken för att få ett gemensamt 

grepp. 

 

Gällande Sverige som varumärke upplevs det av Swecare att det finns ett bra rykte och Sverige 

är högt placerade i internationella undersökningar. De problem som Sverige har känner inte alla 

till utomlands, och problem finner man inom alla system. När man tänker på svensk vård är det 

ofta högeffektiv, säker och bra kvalitet, vilket är något som Swecare försöker bygga på. Jämfört 

med våra grannländer står vi oss bra men exempelvis har Finland varit mer offensiva och har 

ett annat system vilket gör det enklare för dem. Betydelsen av Sverige som varumärke och allt 

runtomkring när utländska patienter väljer svenska hälso- och sjukvårdstjänster anses spela roll. 

En anknytning till landet eller rekommendation spelar roll, det är känslomässigt styrt. Swecare 

menar att Sveriges rykte är bra, men att offensiven i marknadsföringen kan bli bättre. Det är 

vanligt att marknadsföringen sker genom att lyfta fram regioner eller specifika sjukhus, men 

inte Sverige. Jämfört med exempelvis Tyskland så är det mer tydligt att Tyskland som 

destination för sjukhusbesök marknadsförs. Att marknadsföra Sverige och sen dela upp 

patienterna efter vårdbehovet skulle vara bra för alla, anser Swecare.  
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6.4 Nätverk 

Gällande nätverkets styrka i dagsläget så anser Carebolag A att de har ett starkt nätverk i de 

länder som de arbetar i, men att nätverk alltid kan förbättras. Som partner måste de vara pålitliga 

och professionella samt att det bästa sättet att bygga nätverk och förtroende är genom 

fungerande affärer. 

 

Carebolag B beskriver relationer till befintliga kunder som goda och att de är bra på att bibehålla 

dessa även efter avslutad affär. Bolaget menar att arbetet med nätverk kan förbättras, men att 

det viktiga är att ha möjlighet att svara upp mot efterfrågan och ha ett tydligt erbjudande så att 

patienten inte vänder sig till ett annat landsting eller land. 

 

Även Carebolag C beskriver nätverken som goda, men menar att det kan förbättras genom att 

Sverige som nation har gemensamma förmedlare av sjukvårdstjänster utomlands samt avtal 

med hälsovårdsmyndigheter som underlättar exporten från universitetssjukhusen i Sverige. 

Vidare efterfrågas en nationell databas, sorterad efter ursprungsland och kompetensområde, 

över läkare med utländska rötter och som jobbar i Sverige som kan ombes av behöriga sjukhus 

och landsting att sprida information om exporterande kliniker i landet inom sina kollegiala 

nätverk. 

 

Carebolaget D är medlem i Swecare men beskriver att det också finns utrymme att förstärka sitt 

eget nätverk. 

 

För att hjälpa svenska företag inom hälso- och sjukvården ut på en internationell 

marknad arrangerar Swecare mycket delegationsresor och företagsfrämjande aktiviteter i 

anslutning till Socialdepartementets resor. Sen förekommer fokusgrupper, seminarier om olika 

marknader och emottagande av inkommande besök från andra länder då företagsfrämjande 

aktiviteter arrangeras. Företag kan då få komma och presentera sig och diskutera kring vissa 

tematiska frågor samt sker vissa studiebesök på företag och sjukhus. Carebolagen har inte varit 

med på jättemånga av just Swecares resor, men de har blivit mer aktiva nu. Den upplevda nyttan 

av resorna som beskrivs som väldigt hög även om just andelen av resor som leder till kontakter 

och patienter är svår att mäta. En förklaring är också att Carebolagen redan har kontaktnät i 

vissa länder och att relationsskapandet är en lång process. De länderna som Carebolagen inte 

varit verksamma tidigare är det dock lättare att mäta. När det kommer till Swecare egna 
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internationella nätverk så kan detta förbättras och ett mer aktivt arbete skulle kunna ske. Det 

som stoppar ett utökat arbete är begränsade resurser, vilket gör att arbetet koncentreras på de 

områden som organisationen anser sig göra bäst nytta och vart medlemmarna vill åka. Resor 

kan också ske genom att Swecare följer med på delegationsresor eller att Socialdepartementet 

frågar vart de bör göra främjande aktiviteter. I framtiden kan mer specificerade resor göras 

utifrån Carebolagens önskemål om specifika aktiviteter som kan leda till just den typen av 

kontakter de behöver. Just begränsade resurser leder också till att ansökningar om medel krävs 

för att förverkliga rekommendationer som kommit fram i utredningar. 

 

6.5 Framtida exportförutsättningar 

Gällande framtida exportmöjligheter så anser Carebolag A att de är goda. För att öka exporten 

av tjänster så presenterar bolaget att det handlar om att samla kraft i regionen och vara lyhörd 

för kundens behov samt vara närvarande på plats och leverera som en professionell partner. 

Konkurrens från tillväxtländerna ses inte som ett hot i nuläget då konkurrens i Sverige inte sker 

genom pris utan snarare genom vårdkvalitet som kommer ur mångårig världsledande forskning. 

Modellen med offentlig allomfattande sjukvård är ett starkt argument, vilket är svårt att 

konkurrera med på kort sikt för de flesta tillväxtmarknader. Det påpekas dock att om 20 år så 

kan synen på tillväxtländerna se annorlunda ut. 

 

Carebolag B anser också att de är goda, såvida det prioriteras av universitetssjukhusen. Då finns 

möjlighet att rekrytera patienter för behandling till utvalda områden vilket ligger till grund för 

fortsatt utveckling. Synen på konkurrens från tillväxtländer är att så länge svensk forskning 

ligger i framkant så kommer vi ha konkurrenskraft. Bolaget menar att särskilda kompetenser 

skapar varumärkesstärkande kluster som leder till att regioner och landsting blir attraktiva 

arbetsgivare. Men de är inte särskilda kompetenser för alltid. Att inkomstnivåer och kompetens 

ökar i tillväxtländer bör snarare ses som positivt för möjligheter till utbyte och försäljning. 

 

I samklang med detta anser Carebolag C att Sveriges framtida exportmöjligheter inom hälso- 

och sjukvårdstjänster är goda, men menar att en viss omreglering enligt tidigare beskrivna 

förslag behövs för att skapa större förutsättningar för ökad långsiktigt fungerande export. På 

kort sikt ser bolaget inte tillväxtländer som konkurrenshot, men att på längre sikt kan vissa av 

länderna förmodligen konkurrera inom specifika operationsområden.  
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Carebolag D menar i denna fråga att inventering av möjligheter och potential inom 

verksamheterna måste göras. Det måste hela tiden vara positivt för verksamheterna och de 

måste själva efterfråga fler patienter inom de områdena. En utökning kräver också att man hittar 

en patientgrupp som innebär större volymer och som man kan fokusera på. Carebolaget påpekar 

också att den högspecialiserad sjukvård som man vill bedriva och utveckla är beroende av ett 

större antal patienter för att bli duktiga på det man gör, men också för att kunna upprätthålla en 

sådan verksamhet.  För att nå en kritisk massa krävs det att man tar in utländska patienter. 

Gällande konkurrens från tillväxtländer så menar bolaget att den kompetensen som existerar i 

Sverige inte finns där idag. De patienter som Carebolaget tar emot är riktigt sjuka medan det i 

tillväxtländerna kan handla mer om exempelvis skönhetsoperationer. 

 

Swecares syn på framtiden och exportförutsättningar är att det finns stora möjligheter då 

människor alltmer börjar röra på sig. Inom EU återstår dock problemet med lönsamheten och 

det återstår att se hur det löser sig. Det kan ju bli så att svenskar åker till Polen och gör en viss 

operation där, medan Sverige tar emot fler operationer för exempelvis hjärtkirurgi. Det blir mer 

utbytesbaserat. Men ska spetskompetensen vara kvar i Sverige så bör prislistorna tittas över. 

Bortifrån Europa så finns det större möjligheter och många vill skicka bort sina patienter. 

Sverige har ett gott namn men det handlar också om marknadsföring. Sverige måste hålla 

samman för att klara av att konkurrera mot länder med fler möjligheter och större resurser, och 

då krävs det en marknadsföring av Sverige och den svenska vården. Det kan hjälpa alla att få 

ut mer. Detta är något som Swecare också börjat diskutera alltmer med sina medlemmar och 

det återstår att se vad som blir av i framtiden. Sen måste man lösa diskussionen på hemmaplan 

och få en större acceptans, för om folk tror att de blir undanträngda kommer det aldrig bli 

accepterat. 

 

Gällande tillväxtländers potential och hot så finns det, enligt Swecare, stora möjligheter i 

mellanöstern och i Afrika. Just utvecklingsländerna i Afrika åker ofta till före detta 

kolonialmakter, vilket är svårt att bryta men kan ses som en möjlighet. Rörande den elit som 

åker utomlands så är besök i USA och andra länder i Europa som har en historia ihop med 

patientens hemland vanligt förekommande. Konkurrensen inom specialistområdena från 

tillväxtländerna kan bli av i framtiden. Många tillväxtländer har en högspecialiserad vård men 

den är endast tillgänglig för en liten del av befolkningen. Sen beror det på vilka man försöker 

locka till sig, svenskar har ju lite svårare då vi inte har privatfinansierad vård i samma 
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utsträckning som vissa andra länder. En ökad konkurrens skulle också vara positivt för att visa 

vem som gör vad bäst och hjälpa vissa att hitta sina nischer. 
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7. SAMMANKOPPLING MED TEORI & 
EGEN REFLEKTION 

Utifrån Carebolagens svar så framgår det att patienter kommer till Sverige genom etablerade 

kontakter, från arbetsgivare och försäkringsbolag men också genom personliga nätverk såsom 

anhöriga och bekanta.  

 

De problem som uppstår i mötet med kund är inte föga överraskande kulturella skillnader i form 

av olikheter i formella aspekter såsom upprättning av avtal och projektstyrning såväl som 

informella sociologiska aspekter såsom språk, religion och mat. Detta ställer höga krav på 

företagen inom branschen att i ett tidigt skede redogöra för förutsättningar i Sverige. Bianchi 

(2011) menar att utbildningsprogram för personal är ett sätt att överkomma kulturella olikheter 

och minska försummelse i möte med kund, och på så sätt prestera internationellt. 

Utbildningsprogram för personal förekommer på flera nivåer i ett av Carebolagen och mer 

informellt i andra. Intressant är också att en av aktörerna beskrev kulturella olikheter vid möte 

med utländska patienter innan den faktiska vistelsen, i och med att vårdköer i Sverige inte 

avgörs av personlig förmögenhet. Detta tyder på att sjukhusvård och processer kan se olika ut 

runtomkring i världen, vilket innebär att det inte är endast konsumenternas behov samt 

preferenser för kringtjänster som kan ses som utmaningar. Vidare framläggs det i svaren att 

kringtjänsterna för patientens vistelse är noggrant planerade. Detta då rekommendationer från 

tidigare patienter ses som en vital del i att attrahera framtida patienter. Därmed går det att 

fastställa att Carebolagens aktiviteter är i linje med de lärdomar från tidigare studier inom 

inåtvänd internationalisering, där kulturell känslighet och förståelse för kulturella preferenser 

beskrivs påverka exportprestationer (Björkman & Kock, 1997; Bianchi, 2012; Wang, 2012). 

Det existerar en medvetenhet och förståelse för kulturella olikheter och individuella preferenser, 

där avtal med leverantörer eller egna lösningar i samråd med kund görs för att garantera en 

belåten vistelse.  

 

De nuvarande exportförutsättningarna ses av majoriteten medverkande aktörer som goda, ett 

bolag beskrev förutsättningarna som acceptabla. Denna syn grundar sig på ett stort 

internationellt behov av vad svensk hälso- och sjukvård har att erbjuda samt själva kvaliteten i 

det faktiska erbjudandet, i form av hög kompetens och rykte. Rätt nätverk och motpart i 

kombination med ett fungerande samarbete inom regionerna och landstingen beskrivs också 
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som nyckelförutsättningar. Här skiljer det förmodligen sig över landet mellan olika Carebolag 

och landsting, men marknaden för att exportera hälso- och sjukvårdstjänster existerar. Tre av 

aktörerna tog upp att tillgängligheten varierar och ibland kan innebära att utländska patienter 

får avslag på sina förfrågningar. Två av aktörerna och Swecare menade att det krävs att 

exportverksamhetens effekter kan redovisas. Detta genom en tydligare kommunikation för att 

informera att inhemska patienter inte trängs bort. Argument som lyftes fram var att den positiva 

effekten av en ökad export av dessa tjänster istället leder till, förutom att eventuella vinstmedel 

återinvesteras i hälso- och sjukvården, att läkarkompetensen stannar inom landet vilket även 

gynnar de svenska patienterna. Vilket i sig är en helt annan fråga. Här tog Swecare upp att det 

handlar om beslut gällande vad man i Sverige vill göra. En annan utveckling skulle då kunna 

vara utbytesbaserat med innebörden att svenskar åker utomlands för en viss vård. Att 

kännedomen av fördelarna som exporten för med sig är svag hos befolkningen såväl som inom 

vissa delar av sektorn kan tyckas vara uppmärksammande och förvånande, då det är det faktiska 

syftet för Carebolagen. Ur ett marknadsinnovationsperspektiv förklaras detta av att den 

medicinska marknaden är relativt ny och att innebörden av detta inte är allmänt välkänt. Hu och 

McLoughlin (2012) menar att för en ny marknad måste företag övertyga kunder att ta till sig 

tjänsten men också utnyttja institutionella mekanismer för att legitimera marknaden och bland 

annat fokusera på feedback för att snabba på spridningen av tjänsten. Då verksamheterna är 

offentligt ägda och direktiven politiskt bestämda så skulle en kommunikation även kunna ske 

på denna nivå. En tydligare kommunikation på politisk nivå om exportens positiva effekter kan 

då ge större allmän acceptans och förenkla expansion för vissa av Carebolagen. Det framgick 

dock att stöd från politiken upplevs olika runt om i landet och att regionerna funktionerar som 

en uppbackande samt stödjande struktur. 

 

Servicekvalitet, är som alla kvalitetsbegrepp, svårdefinierade men innebär enligt Parasuraman 

(2004) att uppnå eller överträffa konsumenters förväntan såväl som att förmedla tillförlitlighet, 

mottaglighet, förtroende och empati. Detta är som i alla verksamheter ett kontinuerligt arbete 

och utvärderande. Inom medicinsk turism avser inte heller helhetstjänsten endast behandlingen 

utan även vistelsen med allt vad det innebär, vilket påverkar helhetsbedömningen och 

definitionen av servicekvalitet. Denna studie har inte avsett att mäta någon form av 

kundnöjdhet, men det framkom att Word-of-Mouth är en vital del för att få nya patienter och 

Carebolagen menar att de arbetar med detta samt att inga kända missnöjen uppgavs för deras 

verksamhet. Detta behöver inte betyda att det inte kan finnas någon grad av missnöje, utan 

snarare att det inte alltid kommer till alla involverade parters kännedom då det finns många 
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aspekter att ta i beaktning för patientens vistelse. En annan aspekt gällande servicekvalitet är 

ackrediteringar. Ackrediteringar har i tidigare studier beskrivits som viktiga element för att 

påvisa servicekvalitet och påverka utländska konsumenter i deras val av tjänster och vilka 

nationer de väljer att besöka (Bianchi, 2011; Woodhead, 2013). Enligt Carebolagens svar så 

tenderar internationella standarder och ackreditering inte vara en alltför stor fråga då Sverige 

kan uppvisa god standard, resultat och ett gott rykte. Det torde vara viktigare för mindre eller 

privata sjukhus i andra delar av världen där rykte och kvalitet inte är lika jämförbart samt 

välkänt. Vad som dock skiljer sig från många andra länder som specialiserar sig inom export 

av hälso- och sjukvårdstjänster är hur vården är uppbyggd. Där förekommer det lyxigare 

aspekter i form av spakänsla, privata rum och lyxhotell. Detta gör det svårare för svenska 

företag att konkurrera då det inom den svenska hälso- och sjukvården inte är rimligt att 

strukturera verksamheten utifrån en spakänsla och anlägga lyxhotell i samband med sjukhus 

samt universitetssjukhus. Inom denna fråga så skulle upprättande av dessa konkurrensfaktorer 

ur ett marknadsorienteringsperspektiv vara korrekt, då kundens behov tas i hänsyn vilket rent 

teoretiskt bör utveckla konkurrensfördelar och förstärka företags prestationer internationellt 

(Bianchi, 2011; Javalgi & Martin, 2007). Det svenska varumärket är kopplat mot innovation 

och i framkant av teknologi såväl som kompetens i samband med universitetssjukhusen. 

Således bör imagen samt identiteten av varumärket för svensk hälso- och sjukvård vara förenat 

med dessa element snarare än kommersialisering. Innebörden av mer kommersiella 

investeringar skulle även riskera att de vinstmedel som ska återinvesteras till den svenska hälso- 

och sjukvården uteblir på kort sikt, vilket i sig problematiserar det ursprungliga syftet med 

exportens effekter. Detta betyder dock inte att de svenska Carebolagen ej är internationellt 

marknadsorienterade i en större utsträckning. Det framgick ur svaren att aktörerna ansåg att 

förståelse för kulturella aspekter och patienters behov samt preferenser fungerar som en 

framgångsfaktor. Carebolagen menar att det existerar ett utförligt arbete för det. Detta tyder på 

att behov och preferenser, utöver privata rum, hos konsumenter tillfredsställs men att medicinsk 

turism i Sverige inte är likadan i sin karaktär som i andra delar av världen i form av lyxigare 

vård. Preferenser såsom privata rum Så i jämförelse med vad Bianchi (2011) samt Javalgi och 

Martin (2007) menar med att marknadsorienterade företag lyckas bättre internationellt så måste 

man sätta det i relation till specifika behandlingar och åkommor inom utbudsområdet. De 

behandlingar som erbjuds är olika i sin karaktär på grund av vilka åkommor man faktiskt har, 

vilket naturligtvis påverkar vad konsumenten efterfrågar. Är man riktigt sjuk så efterfrågar man 

inte lyx utan är mest tacksam för att få behandling, som en av aktörerna beskrev.  
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Majoriteten av aktörernas uppfattning av vilka politiska aspekter och regleringar som bör 

förändras för att underlätta Carebolagens exportverksamhet gestaltades i 

patientrörlighetsdirektivet4 som innebär att prislistorna för EU- och EES-patienter försvårar de 

affärsmässiga villkor som existerar för verksamheten (SKL, 2012). Hos en av aktörerna 

framgick det dock inga specifika synpunkter på patientrörlighetsperspektivet. Detta kan vara 

ett tecken på vilka kundsegment och marknader man riktar sig mot eller helt enkelt får in 

förfrågningar ifrån. En stor del av efterfrågan kan tänkas ske inom Europa på grund av 

geografiska skäl, men att inrikta sig på en eventuellt mindre kundbas utanför Europa torde vara 

mer lönsamt, då den inströmningen av patienter inte berörs av patientrörlighetsdirektivet vilket 

underlättar de affärsmässiga villkoren som är förenade med vårdexport. Således är innebörden 

av hantering och selektering av lönsamma kontra olönsamma konsumenter vitalt för att den 

kritiska massan, som behövs uppnås inom vissa specialistområden, ska förverkligas samt ge 

önskad effekt. Här spelar också Swecares och Business Swedens nätverkande funktion samt 

marknadskunskap stor roll, såväl som Carebolagens egen förmåga inom dessa egenskaper. 

Detta kräver också att det finns möjlighet att välja eller prioritera vilka utländska patienter som 

man vill ta emot, vilket inte är en självklarhet då det i sig är en känslig humanistisk fråga och 

att den svenska vården bygger på lika vård för alla. Samtidigt så ska vårdexport i Sverige 

bedrivas på affärsmässiga villkor vilket kräver att Carebolagen får göra påslag för övriga 

kostnader som tillkommer utöver behandlingen. Detta möjliggörs idag endast av selektering 

eller prioritering av kunder, vilket i sig är en affärsmässig fråga. Här sker alltså en 

sammanstötning av två olika perspektiv och direktiv.  

 

Det framgår från svaren att förståelse för marknaden kontinuerligt byggs, genom egen kraft 

samt i samarbete med Swecare och Business Sweden, och att detta arbete fungerar bra. Bianchi 

(2011) beskriver internationella kommunikationsstrategier som vitala för att tillgängliggöra 

information om tjänsterna samt vilka krav som finns för att resa till den inhemska marknaden. 

Detta existerar hos Carebolagen och sker genom mässor av olika slag, delegationsresor och 

mottagande av utländska delegationer, digitala kanaler, distribution av 

marknadsföringsmaterial samt genom bilaterala samtal med myndigheter. Vidare förekom det 

samarbete med länsstyrelse och kommunalförbund, diplomatiska kåren, det närliggande 

universitetet samt genom kontakt med internationella försäkringsbolag. Det framkom även att 

Word-of-Mouth är en vital del i patienters val av land och behandling. Ett av Carebolagen som 

                                                           
4 Fakta om patientrölighetsdirektivet, se Bilaga 3 Övrig fakta 
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valt att inte vara offensiva i sin marknadsföring beskrev att patientorganisationer och läkares 

resor samt föreläsningar runt om i världen har större betydelse. Ett av de andra Carebolagen 

beskrev liknande att just samtal med myndigheter ger mer än mässor, konferenser och liknande. 

Detta bekräftas av Zimmerman et al. (2009) som menar att företag som sprider sig 

internationellt mer sannolikt har starka band med starka band med personer eller företag med 

internationella aktiviteter.  

 

Alla medverkande aktörer angav att Sverige som varumärke står sig bra internationellt och att 

dess betydelse är stor när utländska patienter väljer Sverige.  Betydelsen varierar dock då två 

av aktörerna menade att vissa patienter kommer eftersom behandlingarna inte utförs någon 

annanstans i världen. Inom de områden som Sveriges varumärke har betydelse bekräftas detta 

av de studier om hur marknadsföring av nationer kan innebära positiva effekter inom 

turistnäring och export, vilket också tenderar att gälla för vissa hälso- och sjukvårdstjänster 

(Kavaratzis, 2005; Fetscherin, 2010). Det svenska varumärket associeras med välkända företag 

såsom Volvo och appliceras på hälso- och sjukvården, och sektorn har uppfattas mycket bra i 

termer av kvalitet, pris och trygghet. Paralleller kan dras till Hakalas och Lemmetyinens (2011) 

resonemang om att Finland ses som en innovativ nation genom att förknippas med Nokia, vilket 

inneburit utländskt fokus inom finländsk utbildning och forskning.   

 

Att uppfattningen skiljer sig när det kommer till nationella satsningar kan förklaras av att det i 

dagsläget inte finns ett gemensamt arbete att marknadsföra Sverige tillsammans lika offensivt 

som vissa andra länder gör. Egna regioner och sjukhus prioriteras i den egna satsningen och ger 

det en tillväxt så finns eventuellt inte lika starka incitament att förändra strategierna. Bianchi 

(2011) beskriver att samverkan innehållande kommun, turismföretag och konkurrenter 

funktionerar för att marknadsföra landet som destination och trovärdighet. Samverkan mellan 

aktörerna i landet, vilket det också diskuterats om, i högre utsträckning gällande 

nationsmarknadsföringen kan ge positiva effekter och göra Sverige mer attraktivt som land samt 

vårdgivare för utländska patienter. Innebörden blir då att Sverige, som en mindre nation, bättre 

skulle kunna stå upp mot större nationer som är offensivare i sin marknadsföring av vårdexport. 

En hantering av det nationella varumärket, med ökad samordning mellan offentliga och privata 

organisationer, menar Fetscherin (2010) krävs för att bestå konkurrenskraftig i en global 

ekonomi. Ökad samverkan är alltså ett tillvägagångssätt att stärka ett redan starkt nationellt 

varumärke som präglas av hög kompetens och trygghet inom den allomfattande sjukvården, 

vilket bidrar med kraftfulla argument för att utländska patienter ska välja Sverige. 
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 Samtliga aktörer beskrev att det är svårt för tillväxtländer att konkurrera, i alla fall på kort sikt, 

inom Sveriges utbudsområde. Här hade kompetensen inom Sverige stor betydelse. Det 

påtalades dock att det kan förändras på sikt i och med att kompetens ökar i tillväxtländerna, 

vilket en av aktörerna tillsammans med Swecare menar kan ses som positivt då det skapar 

möjligheter till utbyte. Kompetensen i kombination med att patienter väljer Sverige inte enbart 

utifrån kvalitet men också utifrån känslomässiga faktorer tyder på att hälso- och 

sjukvårdstjänsters ursprung spelar roll. Det ska dock påpekas att betydelsen varierar då två av 

aktörerna menade att vissa patienter kommer eftersom behandlingarna inte utförs någon 

annanstans i världen, och därmed med stor sannolikhet gör en förfrågning enbart för att ta del 

av behandlingen och förbättra sin hälsa. Här är alltså specifika åkommor och behandlingar 

undantag. En jämförelse måste därför göras aktsamt med Verleghs och Steenkamps (1999) 

studie inom COO. Studien menar att kunders bedömning påverkas av deras bild om 

ursprungslandets karaktäristik och ett beslutsfattande sker genom övertygelse av att mindre 

utvecklade länder erbjuder produkter av lägre kvalitet. Jämförelser kan därmed egentligen 

endast göras då behandlingar för specifika åkommor erbjuds på flera sjukhus i olika länder. För 

de behandlingar inom det svenska utbudsområdet som går att dra paralleller till COO-studier 

bekräftas en sådan jämförelse med produkter av Javalgi et al.( 2001) som menar att sambandet 

mellan COO och produkter stämmer grundläggande överens med tjänster. Samma studie 

förmedlade även att COO-effekten, i form av övertygelsen att mer utvecklade länder är 

överlägsnare, tenderade att avta i form av ytterligare information om utbudet och landet. Här 

kan ackrediteringar för mindre utvecklade länders sjukvård vara av större betydelse än för just 

svensk sjukvård som visar höga resultat enligt aktörerna och internationella undersökningar. 

Att en jämförelse görs med COO-studier och medicinsk turism betyder dock inte att det arbete 

och investeringar som görs i tillväxtländer samt deras potential ska förminskas, utan att det 

snarare innebär utmaningar och en långsiktighet. En liknelse kan göras som i det tidigare 

beskrivna fallet gällande vinproduktion inom länder med avsaknad av relaterat kulturarv, vilket 

inneburit utmaningar och långsiktighet för dessa producenter som då fått anspela på andra 

kulturella kännetecken (Alonso & Northcote, 2009). Dessa länder satsar därmed på andra typer 

av behandlingar där låga löner och starka turistinflöden lämpar sig bättre än just 

specialistområden som kräver hög kompetens och noggrannare planering. Det är också inom 

dessa områden som flera av dessa länder växer inom, som tidigare beskrivits i inledningen. Det 

ska påpekas att det existerar erbjudanden bestående av exempelvis skönhetsoperationer i 
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Sverige med, men det är inte dessa områden som svenska universitetssjukhus uppmärksammas 

för. Som en aktör beskrev sina patientinflöden, vilka skapas genom att läkare inom 

specialistområden reser runtomkring i världen och föreläser, består av allvarligt sjuka 

människor. 

 

Carbolagen uppskattade sina nätverk i termer som starkt, goda och av en som i behov av 

förbättring. Detta går att tolka som att flera av Carebolagen har fungerande nätverk för att agera 

på en internationell marknad. Aktörernas nätverk beskrevs också som en långsiktig process som 

hela tiden kan förbättras, där val av rätt samarbetspartner av naturliga skäl beskrevs som 

essentiellt. Förbättringar i form av att en nationell databas över läkare med utländska rötter 

upprättas för att sprida information om exporterande kliniker är något som skulle kunna stärka 

den gemensamma rekommendationen för Sverige som land. Utöver det så angavs som sagt att 

selektionen av nätverksaktörer är noggrann och en långsiktig process, samt att en viss 

återhållsamhet med att expandera har att göra med interna begränsningar. Bianchi (2011) menar 

att relationer med myndigheter och utskott, handelskammare och exportråd fungerar stöd vid 

inträdande av nya marknader och deltagande i mässor. I arbetet med detta finns fungerande 

exportfrämjande funktioner i form av Swecare och Business Sweden. Ett ökat deltagande bland 

Carebolagen gällande Swecares arrangerade delegationsresor intygar på att denna funktion 

kommer utnyttjas alltmer, en funktion vars upplevda nytta beskrivs som väldigt hög. Potentialen 

för att förstärka detta arbete existerar även med utökade resurstillskott och de planerade mer 

specificerade resorna utifrån Carebolagens önskemål. Det framkommer alltså genom studien 

att förutsättningarna i form av en stödjande plattform existerar för att exportera svenska hälso- 

och sjukvårdstjänster. Det gäller också för Carebolagen som har utrymme att expandera att 

fortsätta utveckla sina nätverk och upplåta avtal utanför EU. Exempelvis påpekade Swecare att 

möjligheter existerar i mellanöstern och i Afrika. Här har vissa aktörer redan etablerade 

samarbeten att ta emot patienter, vilket inneburit framgångar. Detta bekräftas av Oviatt och 

McDougall (2005) som menar att större nätverk påskyndar internationalisering, och nätverkets 

täthet samt sammanknytning påverkar information om andra marknader. Det krävs alltså att 

man knyter rätt kontakter på rätt utvalda marknader. Ett resonemang som stöds av Johne (1999) 

som menar att vid skapandet av nya marknader är en utförlig segmentering avgörande för 

lönsamheten. 

 

Majoriteten av Carebolagen uppskattade de framtida exportförutsättningarna i termer som goda 

medan ett av bolagen menade att en intern inventering behövs göras. Det existerar alltså en 
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positiv syn på framtida exportmöjligheter hos Carebolagen och Swecare. En ökning av exporten 

av hälso- och sjuktjänster ses möjlig om en affärsmässig prissättning på EU- och EES-patienter 

tillåts för att täcka de extra kostnaderna som är förenade med dessa patienter. Detta skulle 

underlätta nyttjandet av den geografiska närhet som Sverige har till länder inom EU, jämfört 

med till de länder utanför unionen som i dagsläget är de patienter som generar pengar. Vidare 

krävs en debatt på hemmaplan för att kommunicera de faktiska fördelarna för svensk hälso- och 

sjukvård såväl som att svenska patienter inte riskerar att bli utträngda. Utöver detta så kan 

initiativ för att förenkla visumregler underlätta för utländska patienter att komma till Sverige. 

Detta bekräftas av Norths (1991) och Fligsteins (1996) resonemang om att det finns olika banor 

för hur man kan främja företags överlevnad och framgång, vilket innebär att det regelverk som 

stater integrerar med marknader får stor betydelse. Vidare menar Debata et al. (2013) att hälso- 

och sjukvårdspolitiken påverkar förutsättningarna och företagens egna engagemang inom 

medicinsk turism. Detta gör sig alltså tydligt i studien då majoriteten av aktörerna angav att det 

finns politiska aspekter och hinder som skulle underlätta verksamheten.  

 

Ur ett marknadsinnovationsperspektiv är innebörden den samma. Marknaden medicinsk turism 

är ett resultat av att människor blivit allt rörligare och skillnader världen över i vårdkostnad, 

kvalitet, köer samt tillgång till olika behandlingar. Då marknaden i sig är förhållandevis ny 

innebär det att institutionella hinder för tillväxt på sikt kan försvinna. Genom studien går det att 

konstatera att de praktiska förutsättningarna för medicinsk turism i Sverige idag existerar.  Det 

finns fungerande kringstrukturer för att kunna tillfredsställa utländska konsumenters behov och 

preferenser, utöver att alltid kunna garantera privata rum, samt fungerande strukturer för 

patientförsäkringar.5 Vidare har Sverige ett starkt nationellt varumärke som förknippas med 

kvalitet och trygghet. En annan praktisk förutsättning är tillgänglighet. Majoriteten av aktörerna 

menar att tillgängligheten varierar och ibland kan innebära att förfrågningar från utländska 

patienter inte går att acceptera. Själva exporten som bedrivs ska göras efter lediga platser vilket 

innebär att variation sker inom olika behandlingsområden. Variationen i tillgängligheten får 

därmed sägas karaktärisera marknaden för export av hälso- och sjukvårdstjänster. Detta är 

skiljer sig som sagt från område till område. 

 

 

                                                           
5 Fakta patientförsäkringar, se Bilaga 3 Övrig fakta 
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8. DISKUSSION & SLUTSATS 
Utifrån studien så är utmaningar som uppstår när tjänsteföretag inom hälso- och sjukvården 

internationaliseras upprättning utav avtal och projektstyrning såväl som språk, religion samt 

mat. Detta upplevs dock inte som problem men ställer ändå höga krav på bolagen utöver den 

faktiska medicinska behandlingen. Andra utmaningar vid möte med utländska patienter kan 

uppstå innan den faktiska vistelsen i och med att vårdköer i Sverige inte avgörs av personlig 

förmögenhet. Detta förklaras av att sjukhusvård och processer kan se olika ut runtomkring i 

världen, vilket innebär att det finns många aspekter att som skiljer sig från svenska patienter. 

Det går att konstatera att Carebolagens och de exportfrämjande organisationers aktiviteter är i 

enlighet med tidigare beskrivna nyckelfaktorer i form av stöd, marknadsorientering, 

servicekvalitet, kulturell känslighet, internationell kommunikationsstrategi och ett inhemskt 

samt internationellt nätverk. (Welch & Luostarinen, 1993; Björkman & Kock, 1997; Bianchi, 

2011).  

 

Det har genom studien visats sig att patientrörlighetsdirektivet försvårar det affärsmässiga och 

innebär selektion eller prioritering av vilka patienter som krävs för att kunna täcka 

administrativa kostnader som tillkommer med utländska patienter. Detta då den svenska vården 

är lika för alla och EU-patienter ska ha samma rätt som svenska patienter. Vårdexport ska 

bedrivas på affärsmässiga villkor (SKL, 2012). Detta inkluderar ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv metoder att välja de patienter som kan ge ett påslag. I nuläget är denna möjlighet 

företagsspecifik i den meningen att alla Carebolagen inte är aktiebolag utan också enheter inom 

sjukhusen som inte besitter samma mandat. Det sker alltså en kollision med de affärsmässiga 

kraven som vårdexport ska ha och hur patientrörlighetsperspektivet tolkas. Det innebär att en 

utökning av exporten av svenska hälso- och sjukvårdstjänster främst är möjligt ur ett 

institutionellt perspektiv, då spelreglerna bör förändras för att möjliggöra detta. Här är det delvis 

en fråga om hur politikerna vill ha det och i vilkas intresse det ligger i. Enligt flera av de som 

medverkade i studien så krävs en större massa och mer frekventa utföranden för att bli duktiga 

inom vissa områden samt för att behålla läkarkompetens inom landet. Är detta målet så behöver 

förändringar ske för att underlätta för vissa av aktörerna. Sedan finns det även områden som 

svenska patienter står i kö till och där är inte samma resonemang lika gångbart, då ett större 

inhemskt patientunderlag uppenbarligen existerar och där variationer inom tillgängligheten 

antagligen kan kompletteras med ett mindre underlag utländska patienter.  
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De medverkande aktörerna upplever att Sveriges varumärke har betydelse när utländska 

patienter väljer att komma till landet för att söka vård, men att denna betydelse också varierar 

då vissa behandlingar inte erbjuds någon annanstans. Vidare tenderar hälso- och 

sjukvårdstjänsters ursprung inom vissa områden påverka konsumenters val, detta i fördel för 

utvecklade länder som har en hög kompetens. Detta får dock ses som en försiktig jämförelse 

med teori, i form av COO, då konstateranden av ett sådant påstående kräver en mer 

övergripande och komplexare studie. Ur ett nationsmarknadsföringsperspektiv kan en ökad 

samverkan i marknadsföringen av Sverige ge förbättrade exportförutsättningar. I nuläget bör en 

fokusering på marknader utanför Europa ske för de Carebolag som har möjlighet att välja, då 

dessa länders patienter idag är mer lönsamma. Det framkom genom studien att det finns stora 

möjligheter i andra delar av världen, såsom mellanöstern och Afrika. Ifall det finns människor 

som har råd eller möjlighet i dessa delar av världen att ta del av svenska specialistområden så 

bör dessa länder ses som möjligheter. Just etablerade relationer mellan länder av historiska skäl, 

såsom gamla kolonialmakter, som bidrar till en naturlig patienttillförsel mellan dessa länder bör 

också ses med stor potential. Detta då svensk hälso- och sjukvård besitter god kvalitet såväl 

som rykte som kan bli marknadsfört mer offensivt. 

 

Medicinsk turism i Sverige inte är likadan i sin karaktär som i andra delar av världen i form av 

lyxigare vård. Medicinsk turism i Sverige är istället kopplat mot kompetens såväl som trygghet 

och pålitlighet i samband med universitetssjukhusen. Det är en svår komplex internationell 

marknad vars utbud omfattar mer än en tjänst och konsumenters belåtenhet avgörs av flera 

faktorer. Hälso- och sjukvård är komplex och omfattar flera områden. Sverige ligger i framkant 

i vissa av områdena vilket kan ses som internationella konkurrensfördelar. Enligt aktörerna är 

hög kompetens, rykte, låg frekvens av multiresistenta bakterier och endast medicinskt 

motiverade undersökningar samt behandlingar argument som kan lyftas fram. 
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9. BIDRAG & FÖRSLAG TILL VIDARE 
FORSKNING 

Syftet med studien var att belysa och analysera förutsättningarna för svenska Carebolags 

möjligheter till att exportera hälso- och sjukvårdstjänster. Detta inkluderade vilka 

begränsningar och möjligheter som existerar för att utöka exporten för dessa tjänster. 

 

Denna studie bidrar till kunskapsutveckling genom att undersöka internationalisering av 

svenska hälso- och sjukvårdstjänster samt belysa vilka begränsningar och möjligheter som 

existerar för att exportera dessa tjänster. Studien har praktisk relevans för den pågående 

internationaliseringen av hälso- och sjukvården ibland annat Sverige. Genom att applicera 

tidigare lärdomar och nyckelfaktorer för branscher där konsumenter korsar nationsgränser visar 

studien också på vad internationaliserade företag har gjort rätt samt fel, vilket efterfrågats av 

Entreprenörskapsforum (2009). Det har genom studien framgått att Carebolagens arbete följt 

dessa lärdomar och nyckelegenskaper. Problem som upplevs är snarare av institutionell 

karaktär.  

 

Vidare har det inom internationalisering av svensk hälso- och sjukvård efterfrågats tillämpning 

av teoretiska aspekter gällande internationaliseringsmodeller, där förutsättningar behöver 

studeras mer i detalj. Detta görs genom att studera hur inåtvänd internationalisering inom hälso- 

och sjukvården går till när patienten korsar gränsen. Studien ger även ett kunskapsbidrag till 

hur man kan öka takten och stödja Carebolagen i deras internationalisering för att utnyttja 

potentialen till fullo. Vidare har de teorier som använts varit efterfrågade. Forskning inom COO 

har främst skett inom produkter. Gummesson (2007) uppmanar användning av nätverksteori 

inom fallstudier. Marknadsinnovation är relevant då Styles och Seymour (2006) menar att 

forskning inom marknadsföring kan berikas genom att inkludera ett internationellt 

entreprenörskapsperspektiv mot internationalisering. 

 

Denna studie bygger framförallt på respondenternas upplevelse och erfarenheter av Sverige i 

förhållande till andra länder. Det vore dock bra att vidareutveckla dessa resonemang genom 

exempelvis studier av “Best practice” i andra länder och dra lärdomar för hur Sverige kan göra. 

Att inkludera utländska patienters perspektiv och upplevelser skulle också förstärka slutsatser 

gällande COO-effekter och Sveriges varumärkes betydelse. Andra intressanta 
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forskningsområden är att studera specialistområden mer i detalj och göra jämförelser samt följa 

effekten hur medicinsk turism påverkar svensk hälso- och sjukvård. Ett annat exportområde är 

Carebolagens utbildningsverksamhet då svensk kompetens och svensk vård överlag drar 

utländsk uppmärksamhet. Den sistnämnda forskningsförslaget torde inte heller vara lika 

problematisk och beroende av tillgänglighet för att exportera som patientverksamheten i 

dagsläget är. 
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Bilaga 1. Intervju- och enkätfrågor 
Carebolag 

Verksamhet och möte med patient 

2.      Hur ser er internationaliseringsprocess ut? Från första till sista kontakten? Hur hittar patienter 

er och hur lång väntetid är normalt? 

3.      Vilka problem uppkommer i er internationaliseringsprocess? Med andra ord, vilka problem 

uppkommer när patienten korsar gränsen (Spåk, kulturella skillnader etc)?  

4.      Har ni särskilda utbildningsprogram för er personal gällande kundhantering av utländska 

patienter? 

5.   Tillgodoses patienter vid missnöje för att garantera god renommé? 

6.      Hur ser samarbete ut med kringtjänster såsom boende och transportmedel? 

 

Internationaliseringsprocess 

7.      Hur ser ni på Sveriges nuvarande exportmöjligheter inom hälso- och sjukvårdstjänster? 

(Tillgänglighet inom hälso- och sjukvård för att kunna exportera? Pris? Kvalitet?) 

8.      Hur viktigt är internationella standarder för att påvisa er servicekvalitet? Uppkommer det olika 

uppfattningar gällande kvalitetsdefinitioner i möte med utländska patienter? Hur övervinner ni 

sådana problem? 

10.  Vilka politiska aspekter/regleringar behöver förändras för att underlätta en ökad 

internationalisering/export av era tjänster? 

11.  Genomför ni marknadsundersökningar utomlands för att förstå vilka utländska behov som finns 

eller är det någon annan organisation som gör det åt er (exempelvis Swecare eller Business 

Sweden)? 

12.  Har ni någon internationell kommunikationsstrategi? Och i så fall, hur ser den ut? (besök i olika 

länder, deltagande i internationella mässor, utländsk representation, internetanvändning och 

utgåvor/material) 

Sverige som varumärke 

13.   Hur stor är betydelsen av Sverige som varumärke när utländska patienter väljer era tjänster? 
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14. Hur står sig Sverige som varumärke internationellt sett? Utvecklade länder samt 

utvecklingsländer? 

15.  Vad anser ni kan förstärkas eller utnyttjas mer i nationsmarknadsföringen av Sverige gällande 

hälso- och sjukvårdstjänster?  

Nätverk 

16.  Hur ser ert nätverkssystem ut? Anser ni att ert internationella nätverk kan förbättras? Hur i så 

fall? 

 

Övrigt 

17.  Hur ser ni på Sveriges framtida exportmöjligheter inom hälso- och sjukvårdstjänster? Hur kan 

vi öka exporten av tjänster? 

18.  På kort- och långsikt, ser ni tillväxtländer (med lägre lönenivåer) som hot gällande de hälso- 

och sjukvårdstjänster som ni erbjuder? 
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Bilaga 2. Intervjufrågor Swecare 

Swecares verksamhet och nätverksskapande 

1. Vad ingår i ditt arbete på Swecare? 

2. Ni beskrivs som vägen ut för svensk hälso- och sjukvård, hur arbetar ni för att främja era 

medlemmars exportmöjligheter? Hur ser de aktiviteter ut som ni använder er av? 

(Leder aktiviteterna ofta till nya kontakter, offerter och inflöden av patienter?) 

3.  Hur arbetar ni med ert befintliga nätverk? 

4.  Anser ni att ert internationella nätverk/arbete kan förbättras? Hur i så fall?  

Hur ser ni generellt på era medlemmars befintliga nätverk för att exportera/internationalisera sina 

tjänster? Vilka är svårigheterna för företagen att knyta kontakter som innebär nya kunder? 

 

5. Hur ser ni på Sveriges nuvarande exportmöjligheter inom hälso- och sjukvårdstjänster? 

Tillgänglighet inom hälso- och sjukvård för att kunna exportera? Pris och kvalitet? Efterfråga 

på Carebolagens utbud, är överkapacitetsområdena de områden som efterfrågas internationellt 

så att säga? 

Internationaliseringsprocess 

6.   Vilka problem anser ni er finna i era medlemmars internationaliseringsprocess? Exempelvis, 

vilka problem uppkommer när patienten korsar gränsen, kulturella skillnader, språk? 

7. Vilka politiska aspekter/regleringar behöver förändras för att underlätta en ökad 

internationalisering/export av svenska företags tjänster? 

8. Hur viktigt är internationella standarder för att påvisa svenska företags servicekvalitet? 

Uppkommer det olika uppfattningar gällande kvalitetsdefinitioner i möte med utländska 

aktörer/representanter/er motsvarighet där praxis gällande tillvägagångssätt kan variera?  

Sverige som varumärke 

9. Vilka nationsspecifika fördelar och nackdelar är kopplade till svenska hälso- och 

sjukvårdstjänster? 

10.  Hur stor är betydelsen av Sverige som varumärke när utländska patienter väljer svenska hälso- 

och sjukvårdstjänster eller för utländska aktörer att vilja knyta kontakter? 

11. Hur står sig Sverige som varumärke internationellt sett? Utvecklade länder samt tillväxtländer? 
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12.  Vad anser ni kan förstärkas eller utnyttjas ytterligare i den nationsmarknadsföringen av Sverige 

gällande hälso- och sjukvårdstjänster?  

Övrigt 

13.  Hur ser ni på Sveriges framtida exportmöjligheter inom hälso- och sjukvårdstjänster? Hur kan 

vi öka exporten av tjänster?  

Hur ser ni på era egna förutsättningar för att främja exportmöjligheter? Framtida finansiering för 

att utföra era rekommendationer, eller slutar det ofta i just rekommendationer? 
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Bilaga 3. Övrig fakta 

Fakta om patientrörlighetsdirektivet och patientförsäkring 

Försäkringskassans tolkning av patientrörlighetsdirektivet innebär att landsting och 

Carebolagen inte kan göra påslag för administrativa kostnader som uppkommer i samband med 

patienter från EU-, EES-land eller Schweiz. Patienter ska därmed få vård till samma pris som 

gäller för svenska medborgare från ett annat landsting. Detta sker med hänvisning till 

Förordning (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och 

kommuner från staten, enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och Rådets förordning 

(EEG) 1408/71. Detta är i konflikt med lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, 1 

kapitlet 3§ som innebär att verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder (SKL, 2012). 

 

Patientförsäkringen LÖF är ett ömsesidigt försäkringsbolag vilket försäkrar landstingens och 

regionernas ansvarighet gentemot patienter som blivit skadade i samband med hälso-, sjuk- och 

tandvård. Detta gäller då en utländsk patient blir felbehandlad: 

 

Varje vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård i Sverige är skyldiga att teckna en 

patientförsäkring vilken täcker ersättning för personskador som omfattas av patientskadelagen. 

Om någon patient som behandlas i Sverige anser att han/hon drabbats av en personskada ska 

han/hon ansöka om ersättning som den aktuella vårdgivaren tecknar i något av de 

försäkringsbolag som har erbjuder patientförsäkring. Ersättningarnas storlek och vilken typ av 

ersättning som kan komma ifråga utgår helt och hållet från reglerna i skadeståndslagen. 

Patientförsäkringen LÖF är det dominerande försäkringsbolaget när det gäller patientförsäkring 

och endast landsting/regioner kan teckna patientförsäkring, och alla landsting och regioner 

tecknar också sin försäkring i LÖF. Patientskadelagen anger för utsättningarna för att en patient 

ska ha rätt till ersättning. Frågan gällande felbehandling är inte relevant för patientskadelagen, 

det är istället begreppet personskada oberoende av felbehandling eller ej. Varje patient som 

behandlas i Sverige omfattas av patientskadelagen oberoende av medborgarskap. 

Patientförsäkring LÖF ser inte några problem med att handlägga ärenden som rör patienter som 

inte är bosatta i landet och medborgarskap saknar betydelse. Systemet fungerar lika väl 

gentemot patienter bosatta utanför Sverige som de som bor inom landet, uteslutet 

kommunikationsproblem. 


