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Sammanfattning   

  

Titel: Medicinsk turism: Utomlands eller i Sverige?  

  

Författare: Anna Brandt  

  

Handledare: Dennis Zalamans  

  

Bakgrund: Medicinsk turism har under det senaste åren växt fram som en ny nischturism. Den 

medicinska turismen har etablerat sig utomlands men inte riktigt i Sverige, vilket gör det 

intressant att studera svenskars intresse för medicinsk turism.  

  

Syfte: Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka vilka faktorer som blir viktigast 

för att svenskar skulle kunna resa för medicinsk turism utomlands eller i Sverige.  

  

Frågeställning: Den frågeställning som den här uppsatsen har ställt är: Vilka faktorer spelar in 

vid valet av att resa utomlands eller i Sverige för medicinsk turism?  

  

Metod: Uppsatsen har använt sig av en kvantitativ enkätundersökning där Sapsfords tumregel 

om att en enkätundersökning minst skall innehålla 40 respondenter har tillämpats. I 

enkätundersökningen tillfrågades 70 svenska respondenter varav 68 enkäter användes i 

studien på grund av bortfall på två enkäter som hade ofullständiga svar.  

 

Slutsatser: Svenskarna i den här studien var positiva till medicinsk turism. Respondenterna 

skulle till stor del tänka sig att resa både utomlands och inom Sverige. 71,2% skulle föredra 

att resa inom Sverige medan en något lägre andel kunde tänka sig att resa utomlands för vård. 

De faktorer som spelade in vid valet av att resa utomlands eller i Sverige för medicinsk turism 

blev totalt sju faktorer, som respondenterna graderades som viktigast. Det första tre som var 

gemensamma för utomlands och Sverige var:  

  

• Läkare och annan vårdpersonal är certifierade inom sitt yrke/specialitet  

• Kvalitén/hygienen inom vården  

• Det finns regler och standarder för behandling av patienter  

  

Av de återstående fyra faktorerna så behandlade två stycken medicinsk turism utomlands:  

 

• Standarden utomlands på vården är bättre eller lika bra som i Sverige  

• Landet ska ha ett politiskt stabilt klimat  

  

Av de återstående fyra faktorerna så behandlade två stycken medicinsk turism i Sverige: 

 

• Möjlighet att få eftervård i hemkommunen  

• För att Sverige har en god och stabil ekonomi  
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Resultatet kan tolkas som att svenskar föredrar att resa i Sverige för medicinsk turism därför 

att Sverige har ett politiskt, ekonomiskt och socialt etablerat trygghetssystem som till skillnad 

från valet av att resa för medicinsk turism utomlands är mer osäkert och kräver mer 

information och kunskap innan man väljer detta alternativ. Svenskar är ändå positiva till att 

resa utomlands för vård och mer information om säkerhetsaspekter och vårdkvalitén skulle 

kunna öka intresset och andelen positiva.  

  

Nyckelord: Medicinsk turism, Sverige, Faktorer   
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Abstract 

 

Title: Medical Tourism: The choice of travelling abroad or in Sweden 

 

Authors: Anna Brandt 

 

Adviser: Dennis Zalamans 

 

Background: Medical tourism has over the past few years emerged as a new niche tourism. 

The medical tourism has become established abroad but not quite as much in Sweden, 

which makes it interesting to study the Swedes' interest in medical tourism. 

 

Purpose: The purpose of this essay is to study medical tourism from a Swedish 

perspective, and focuses on the factors that will be important for medical tourism. 

 

Research question: The question that this paper has pointed out is: What factors come into 

play when choosing to travel abroad or in Sweden for medical tourism? 

 

Method: The essay has used mixed methods, which consisted of a quantitative survey 

where Sapsfords rule says that a survey should contain at least a minimum level of 40 

respondents in a survey study. In the survey 70 Swedish respondents were asked of which 

68 surveys where used because of two questioners that had incomplete answers was 

removed. Followed by a qualitative content analysis. 

 

Conclusions: Swedes in this study were positive to medical tourism. Respondents were 

largely willing to travel both outside and within the country of Sweden. 71.2% would 

prefer to travel in Sweden while a slightly lower percentage 46%, would be willing to 

travel abroad for choice. The factors that played into the choice of travelling abroad or in 

Sweden for medical tourism was a total of seven factors that the respondents rated as most 

important. The first three, which were equivalent for abroad and Sweden were: 

 

 Physicians and other health professionals are certified in their profession / speciality  

 The quality / hygiene in health care 

 There are rules and standards for the treatment of patients 

 

 

Of the remaining four factors two dealt whit medical tourism abroad: 

 

 The country's political climate should be stable so that patient safety is not affected 

 There should be the same or higher standard of the medical care than in Sweden 

 

Of the remaining four factors two dealt whit medical tourism in Sweden: 

 

 Possibility to get the aftercare in the home municipality 
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 Sweden has a strong and stable economy 

 

The result can be interpreted that Swedes prefer to travel in Sweden for medical tourism 

because Sweden has political, economic and social security systems established that unlike 

the choice in travelling abroad for medical tourism is more uncertain and require more 

information and knowledge before choosing that option. Swedes are still positive about 

travelling abroad for medical care and more information about the safety and quality of care 

could increase the interest and the percentage of the positive towards travelling abroad for 

medical tourism. 

 

Keywords: Medical tourism, Sweden, Factors 
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1 Inledning 

 

I detta inledande avsnitt kommer bakgrunden till medicinsk turism att presenteras och sen 

kommer problemformuleringen som handlar om de brister som tidigare forskning inom 

medicinsk turism har. Därefter kommer uppsatsens syfte och frågeställning. Sist tas 

uppsatsens avgränsning och definitioner upp.  

1.1 Bakgrund- Medicinsk turism utveckling 

 

Turism kan jämföras med handelsvaror som olja, mat och bilar och har blivit en ekonomisk 

faktor för både industri-och utvecklingsländer.1 Turism är traditionellt indelad i olika nischer 

som till exempel äventyrsturism och affärsturism med flera. En ny nisch som har utvecklats 

mer på senare år är medicinsk turism. Enligt Jagyasi har det medicinska resandet utvecklats 

parallellt med den medicinska utvecklingen. Människor har alltid rest för att söka vård för 

sina sjukdomar. Detta kunde kosta en förmögenhet och det kunde också leda till en lång 

frånvaro från det egna hemmet, ibland upp till flera år.2 Det finns till exempel spår från 

romare och greker där man i Grekland vandrade till Epidaurus för att besöka orakel eller söka 

andlig vägledning.3 Under sent 1800-tal till tidigt 1900-tal uppkom specialiserade sjukhus i 

form av sanatorier där till exempel leversjuka och tuberkulos-patienter isolerades från den 

övriga befolkningen på grund av den höga smittorisken.  

Den medicinska turismen är ett nytt fenomen och kan idag ses utifrån två perspektiv: industri- 

eller utvecklingsländer. En av de faktorer som har bidragit till fenomenets framväxt är att det 

framför allt har blivit lättare att resa över landsgränser. Ur ett industrilands perspektiv har det 

bidragit till att vården har blivit en global marknad där producenter som till exempel 

specialiserade kliniker och sjukhus börjat marknadsföra sig specifikt till patienter som inte är 

bosatta i det land som vården kan fås.4Det handlar då om till exempel sökande av kompetens 

och resande av patienter från industriland till industriland. Sverige kan, enligt ett reportage i 

Sveriges radio5, vara ett exempel på det då till exempel Sahlgrenska universitetssjukhuset i 

Göteborg utsågs till vårdgivare för patienter från Island som behöver få nya organ. Även i 

Norrbotten i Sverige satsas det på att ge högspecialiserad vård till patienter från länder som 

Ryssland, Ukraina och Kazakstan.6  

Det andra perspektivet handlar om resande för medicinsk vård från industriland till 

utvecklingsland. Det handlar då om att söka medicinsk vård utomlands. Connell menar att det 

som gör att den medicinska turismen för resandet utomlands ökat på senare år beror på långa 

väntetider i industriländerna och att behandlingskostnaderna kan vara lägre i 

utvecklingslandet än motsvarande behandling i industrilandet.  

                                                 
1 UNWTO http://www2.unwto.org/content/why-tourism Nedladdat 2014-01-26 
2 Jagyasi, P. Dr Prem's Guidebook - Medical Tourism,2011, s.30 
3 Conell, J. Medical tourism, 2011,s. 16 
4 Jagyasi, P. Dr Prem's Guidebook - Medical Tourism,2011, s.24 
5 Sveriges radio: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=2950851 Nedladdat 2014-01-26 
6 Dagens medicin: http://www.dagensmedicin.se/jobb/vasterbotten-satsar-pa-medicinsk-turism/ Nedladdat 2014-01-26 
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Samt att ur ett globalt perspektiv har tillgängligheten av att kunna resa med flyg både längre 

och kortare sträckor och rörligare valutakurser bidragit till en ökad rörlighet mellan olika 

länder.7   

   

1.2 Problemformulering  

    

Människor har alltid över tiden rest av medicinska skäl eller hälsobehandlingar i någon 

form. Enligt Hudson & Li har forskningen kring medicinsk turism hitintills fokuserats 

kring följande områden:8  

  

• Konceptualisering och definiering av medicinsk turism  

• Medicinsk-turistisk expansion  

• Olika medicinsk-turistiska krav och eftersträvan av kvalité   

• Medicinsk-turistiska destinationer och hur de påverkas positivt eller negativt 

av medicinsk turism  

• Den medicinsk-turistiska kundens attityder till medicinsk turism, med fokus 

på de turister som söker sig utomlands för medicinsk vård  

  

Hudson & Li anser att det finns få studier av turister som reser inom sitt eget land för 

medicinsk turism och vad dessa turister har för attityder och krav till att söka vård inom sitt 

eget land. Ye et al. är av samma åsikt avseende de områden som den medicinska turistiska 

forskningen hittills har berört. Men Hudson & Li menar att det finns en brist på både 

kvantitativa och kvalitativa studier som handlar om vilka faktorer som påverkar den 

medicinska turistens val av medicinsk vård begränsad till en specifik region eller land.9 

Det skulle i sin tur bidra till en djupare förståelse av den medicinska turismen eftersom de 

anser att forskningen kring medicinsk turism i nuläget har bedrivits på en allmän nivå.10  

  

Det första problemet, som man bör ha i åtanke är det som Hudson & Li påpekade, är 

definitionen av medicinsk turism som är oklar. Definitionen är bred och inrymmer ett stort 

spektrum av olika typer av medicinska behandlingsformer. Det kommer att belysas djupare 

i definitionen av medicinsk turism. Mot bakgrund av det som ovanstående författare tar 

upp är det inte många studier som handlar både om inhemsk medicinsk turism och de som 

reser för medicinsk turism utomlands samt som dessutom begränsar sig till ett specifikt 

land.   

  

                                                 
7 Conell, J. Medical tourism, 2011, s.15 
8Hudson S. & Li R.X., Domestic Medical Tourism: A Neglected Dimension of Medical Tourism Research,2012, s.6  
9 Ye et al., Medical Tourists’ Motivation Framework, 2008, s.14-15  
10 Ibid s.14-15 



 

8 

 

Det som gör det intressant att studera Sverige som land för medicinsk turism är främst att 

den medicinska turismen på senare år har växt sig starkare. Det är en ny nisch inom turism 

globalt som inte har etablerat sig i Sverige. Då kan man fråga sig om det här är en turism- 

form som Sverige som land skulle vilja ta till sig. Uppsatsen kommer framför allt att 

fokusera kring om det finns ett intresse bland svenskar att resa för medicinsk turism inte 

bara inom Sverige utan även utomlands.  

 

1.3 Syfte  

 

Uppsatsens syfte är att undersöka medicinsk turism ur ett svenskt perspektiv, där det 

undersöks vilka faktorer som är viktiga vid valet av att resa utomlands eller i Sverige för 

medicinsk turism. 

 

1.4 Frågeställning 

 

För att svara på syftet kommer följande frågeställning att ställas: 

 

Vilka faktorer spelar in vid valet av att resa utomlands och i Sverige för medicinsk turism?  

 

1.5 Avgränsningar   

  

De två avgränsningar som har gjorts i uppsatsen är för det första att begränsa sig till 

Stockholm som område för enkätundersökningen. Den andra avgränsningen är att 

enkätundersökningen behandlar medicinsk turism och de frågor som ställdes i enkäten var 

på en mer allmän nivå. Därför har inte en specifik behandling efterfrågats som till exempel 

kirurgi eller kosmetik med mera.  

1.6 Definitioner  

  

Medicinsk turism  

  

Definitionen av medicinsk turism är som tidigare nämnts i bakgrundsbeskrivningen oklar, 

vilket gör att det är svårt att veta vad definitionen av medicinsk turism innehåller och vad 

den utesluter.  

Medicinsk turism som definition förknippas ibland med “health tourism” eller hälsoturism 

som Hall definierar som “A commercial phenomenon of industrial society which involves a 

person travelling overnight away from the normal home environment for the express 

benefit of maintaining or improving health, and the supply and promotion of facilities and 

destinations which seek to provide such benefits”.10  

  

                                                 
10 Hall, C.M., Health and medical tourism: a kill or cure for global public health?, 2011, s.3  
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Liknande koppling mellan hälsoturism och medicinsk turism gör Carrera & Bridges och de 

definierar hälsoturism som: “We defined health tourism as the organized travel outside 

one’s local environment for the maintenance, enhancement or restoration of an 

individual’s wellbeing in mind and body. A subset of this is medical tourism, which is the 

organized travel outside one’s natural healthcare jurisdiction for the enhancement or 

restoration of the individual’s health through medical intervention”.11   

  

Johnston et al. definierar medicinsk turism: “We understand medical tourism to be the 

intentional pursuit of non-emergency medical treatment outside of a patient's home 

country that is likely to include a pre- or postoperative stay abroad during which some 

tourist activities may be undertaken. It falls under the larger rubric of 'health tourism' and 

has a number of distinct streams, demarcated by procedure type. Also excluded are 

vacationers seeking emergency care while overseas, ex-patriates receiving treatments in 

their country of residence and spa vacationers.”12  

  

De här exemplen visar komplexiteten av definitionen nämligen att en del vill inräkna 

välbefinnande för kropp och själ till att inte inbegripa akuta medicinska behandlingar. 

Detta säger fortfarande inte mycket om vad som utesluts eller inte. Även Hudson & Li 

pekar ju på en brist i forskningen kring medicinsk turism. Det finns ändå trots oklarheten 

en definition av medicinsk turism i den allmänna litteraturen. Där definieras Medicinsk 

turism oftast som att människor söker medicinsk vård på platser utanför deras vanliga 

miljö samtidigt som man inte nödvändigtvis är på semester, se till exempel Connell samt 

Hodges & Kimball.  

  

I den här uppsatsen kommer medicinsk turism att följa ett liknande resonemang men 

utifrån ett svenskt perspektiv och definieras enligt följande: Att man som turist reser till ett 

annat land för medicinsk behandling och som kan kombineras med semester, men inte 

nödvändigtvis. Behandlingen kan till exempel handla om att få vård inom allmänmedicin 

och kirurgi eller tandläkarbehandlingar men också vanlig hälsoundersökning samtidigt 

som man är på semester. Mer kroppsfrämjande aktiviteter som spabehandlingar, massage, 

yoga och Ayurvedabehandlingar utesluts ur definitionen.  

  

Svenskar   

  

I uppsatsen kommer svenskar i fortsättningen att menas: Människor som är bosatta i 

Sverige. Det oavsett etnisk tillhörighet eller kön, ålder med mera.  

                                                 
11 Carrera P.M. & Bridges FP.J., Globalization and healthcare: understanding health and medical tourism 

,2006, s.3  
12 Johnston R. et al., What is known about the effects of medical tourism in destination and departure countries? A scoping 

review, 2010, s.4  
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2 Metod 

Metodavsnittet kommer först att nämna den vetenskapsteoretiska utgångspunkten som är 

positivism för att sedan beskriva motivet för den valda metoden som är en kvantitativ 

enkätundersökning, etikdiskussion och utformning av enkät samt urvalet av respondenter. 

Därefter kommer genomförande och bearbetning av den empiriska enkätundersökningen att 

beskrivas. Slutligen kommer kritik mot metoden. 

2.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

 

I den här uppsatsen har positivism använts som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. 

Positivismen menar att den sociala verkligheten som man lever i styrs av regler och 

mönster och att relationer mellan variablerna i dessa mönster kan mätas, bevisas och 

förklaras. Positivismen har sin grund i Epistemologin. Epistemologin är synen på kunskap 

och svarar på frågorna, hur vet vi det vi vet och vad är relationen mellan den som har 

kunskapen och det som redan är känt. 13 Epistemologi är relaterad till ontologin och 

grundar sig i filosofin som vetenskap. Epistemologin har i sin tur två undergrenar som är 

positivism och hermeneutiken, där ontologins viktiga synsätt objektivismen är kopplad till 

positivismen och konstruktivismen som är kopplad till hermeneutiken. Hermeneutik enligt 

Gray handlar också om att verkligheten är socialt konstruerad men har sin grund i 

objektiva fakta, där tolkningen får ett större utrymme än förklaringar och beskrivningar. 

Forskaren måste tyda information för att kunna nå en djupare kunskap och också 

självförståelse. 14 Ontologi handlar om att katalogisera och vill ta reda på vad som kan 

förstås om den verklighet som man lever i till exempel om kön är socialt konstruerat eller 

biologiskt bestämt. 15  Ontologins två inriktningar är objektivism och konstruktivism som 

handlar om hur man ser på ett ting eller enhetens struktur.   

Objektivismen är sammankopplad med kvantitativa metoder och ser på sociala enheter som 

bestämda strukturer som skapar regler och bestämda förhållningssätt som individerna som 

lever inom enheterna inte kan påverka.16 Konstruktivismen som är sammankopplad med 

kvalitativa metoder är lite av en motsatts till objektivismen och menar att individer som lever 

inom sociala enheter inte ser det som något som styr dem. Individerna har möjlighet att styra 

och ständigt utveckla de sociala enheterna som de lever inom, det finns ingen som styr över 

dem.17 Fortfarande kan det anses att dessa två grenar både som vetenskapsteoretisk inriktning 

och syn på metod och teori är ganska fasta och inte ger forskaren lika mycket valmöjligheter 

för att arbeta fritt. Pragmatismen kan däremot anses vara mer öppen till sitt sätt och tillåta mer 

öppenhet.   

                                                 
13 Klenke, K. Qualitative Research in the Study of Leadership, 2011, s.16 
14 Gray, D. E. Doing Research in the Real World, 2013, s.24 
15Pascale, M-C. Cartographies of Knowledge: Exploring Qualitative Epistemologies, 2011, s.28 
16 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder, 2011, s.36  
17 Ibid s.36-37  
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I den här uppsatsen används en abduktion som ett sätt att se på teorin, det vill säga att man 

utgår från hypotes eller teori som redan beskriver fenomenet som undersöks eller skapar en 

ny teori eller hypotes.18 Då arbetar man induktivt. I det andra steget prövas hypotesen eller 

teorin för att utveckla den för att bli mer generell. Det ger även forskaren möjlighet till att 

vara mer flexibel än att bara låsa sig fast vid det ena eller andra sättet.  

2.2 Val av metod och motiv för val av metod 

 

Empiriundersökningen består av en kvantitativ enkätundersökning. Enkäten har valts som 

metod för att den kan användas för att mäta människors beteende, åsikter och känslor när 

man studerar en större population av människor.19 Enkäter är alltid standardiserade vilket 

betyder att alla respondenter får samma frågor och självständigt kan besvara enkäten utan 

att forskaren styr respondenterna som kan ske vid användning av till exempel intervjuer.20 

Ur ett forskningsperspektiv är enkäter också en fördel enligt Andersen och dessa är 

följande;21  

  

• Kostar mindre  

• Lättare att administrera  

• Krävs få medarbetare  

• Ingen intervjueffekt. Med det menas att det finns ingen större påverkan från 

forskarens sida hur respondenterna svarar  

• Respondenterna har god tid på sig att svara på frågorna  

  

Det underlättar även sammanställningen av resultatet då svaren är fastställda.22 Slutligen 

blir kodningen av materialet mer tillförlitligt från forskarens sida menar Teorell & 

Svensson. 23  

Data från den empiriska enkätundersökningen bearbetades i SPSS version 22.0 som är ett 

statistiskt analytiskt dataprogram. Istället för att beräkna resultatet från undersökningen för 

hand användes SPSS för att skapa diagram för att kunna se skillnader eller likheter från 

undersökningen och vilka faktorer som respondenterna tyckte var viktigast. Analyseringen 

av data görs genom att jämföra teori och tidigare forskning med resultat från den empiriska 

enkätundersökningen. 

 

                                                 
18 Patel, R. & Davidson, B. Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 

2003, s.24 

 20 Ibid s.24  
19 Trost, J. Enkätboken, 2001, s.9  
20 Ibid s.9  
21 Andersen, I. Den uppenbara verkligheten: val av samhällsvetenskaplig metod, 1998, s.164  
22 Ejvegård, R. Vetenskaplig metod, 2009, s.55  
23 Teorell, J. & Svensson, T. Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod, 2007, s.91  
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2.3 Enkätens utformning 

 

Enkäten som delades ut baserades på Smith & Forgiones; A Medical Tourism Desicion 

Model som fortsättningsvis kommer nämnas som beslutsmodell (se teoriavsnittet för mer 

detaljerad förklaring). Enkäten består till stor del av slutna frågor i form av 

rangordningsfrågor.  Enkäten hade som syfte att studera faktorer som påverkar valet av 

medicinsk turism utom och inom Sverige. Respondenterna fick gradera svaren på 

antaganden från 1 till 3 där 1 var ”Viktigt” och 3 var ”Minst Viktigt”. För att ge 

respondenterna möjlighet att uttrycka sina egna åsikter så fanns det öppna svarsalternativ i 

slutet av varje huvudområde.  

  

Modellen som den här uppsatsen valde som teori och som har varit grunden till enkätens 

frågeställningar och utformning till respondenterna har utformats på följande sätt med tre 

huvudområden. I det första steget i modellen som handlar om valet av land och vilken 

region i landet som den medicinska turisten väljer att resa till ingick faktorer som 

ekonomiska förutsättningar, politisk kultur, regler och standarder. Följande tre faktorer 

ingick under första huvudområdet i enkäten val av land alternativt Sverige som 

motsvarades av graderingsfrågorna:  

Landet ska ha/har en god och stabil ekonomi  

Landets politiska klimat ska vara/har stabilt politiskt klimat  

Det ska finnas/har regler och standarder för hur man ska behandla patienter.   

  

Det andra steget i modellen som handlar om valet av vårdgivare som man som medicinsk 

turist väljer. Där ingick faktorerna kostnad, sjukhus, procedurer, kvalité och krav på 

personal. Det andra steget i modellen är uppdelat i två huvudområden i enkäten; Val av 

vårdenhet respektive vården och personalen. Det andra huvudområdet i enkäten var Val av 

vårdenhet utomlands/Sverige och motsvarades av faktorerna:  

Kostnaden för vården är lägre än i Sverige, Vet vad jag får för pengarna.  

Det finns samma eller har hög/högre standard på vården än i Sverige.  

Kvalitén/hygienen inom vården är bättre än eller lika bra/har som i Sverige.  

  

Det tredje huvudområdet i enkäten var Vården och personalen. Det handlar om 

vårdbehandlingen och de krav som kan ställas på personalen och utgår från krav på 

personalen utifrån modellen. Det motsvarades av faktorerna:  

Läkare eller annan vårdpersonal är certifierad inom sitt yrke/specialitet  

Läkare och annan vårdpersonal kan engelska eller patientens språk  

Möjligheten till att få eftervård i hemlandet eller hemkommunen.  

  

Beskrivningen av empiri, analys och slutsatser kommer att beskriva till exempel utomlands 

först för att sen tala om Sverige vilket gör att den följer enkätens struktur. Faktorn 

”Accredition” utifrån teorin har inte tagits med i enkäten. Den syftar till att vårdenheten i 

första hand utomlands gärna ska ingå eller vara godkänd av en större organisation som 

sysslar med kvalitetssäkring av vårdenheter utomlands. Den här faktorn valdes bort då det 
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var svårt att formulera en motfråga när det kom till Sverige eftersom vi har ett etablerat 

sjukvårdsystem utformad av Socialstyrelsen och Läkemedelsverket samt Inspektionen för 

vård och omsorg. Dessa tre godkänner bland annat vårdenheter, personal och läkemedel 

med mera.  

2.4 Etikdiskussion 

 

Vetenskapsrådet har framställt olika etiska regler för forskning där människor ingår. 

Individskyddskravet har varit viktigt för enkätundersökningen. Kravet handlar om att de 

som deltar i studien inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada eller kränkningar av 

något slag. Kravet kan vidare brytas ner i fyra allmänna huvudkrav som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.24  

  

Informationskravet; Handlar om att deltagarna i studien får förhandsinformation som 

handlar om syftet med studien och på vilka villkor de deltar i studien till exempel att det är 

frivilligt att delta och att avbryta deltagandet.25  

  

Samtyckeskravet; Handlar om deltagarens samtycke att kunna delta och att avbryta 

deltagandet utan att känna påtryckning från forskaren. Forskaren ska inte heller vara 

beroende av de utvalda deltagarna så att studien inte kan genomföras.26   

  

Konfidentialitetskravet; Handlar om att den information man får från deltagarna måste 

behandlas så att utomstående inte kan identifiera dem. Det gäller hela forskningsprocessen 

från tillfrågande, genomförande och bearbetning/förvaring av insamlad data.27  

Nyttjandekrav; Handlar om att forskaren inte får använda det insamlade materialet för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften och att deltagarnas 

personuppgifter inte får användas för beslut eller åtgärder som skadar individen på något 

sätt.28   

  

Enkätundersökningen har tagit hänsyn till Informationskravet och Samtyckeskravet genom 

att skriftligt och i tal presentera enkätens syfte, varför och hur data kommer att behandlas 

samt deltagarnas frihet att delta i studien. Konfidentialitetskravetet och Nyttjandekravet 

togs hänsyn till genom att inga frågor i enkäten ställdes till respondenterna om deras 

civilstånd eller annan information som skulle kunna identifiera respondenterna.   

 

                                                 
24 Vetenskapsrådet: Forskningsetiska principer s.5-6 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  Nedladdat 2014-01-25  
25 Ibid s.10-11 
26 Ibid s.10-11   
27 Ibid s.11-12  
28 Ibid s.14  
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2.5 Urval 

 

Enkätundersökningens respondenter blev valda utifrån bekvämlighetsurval som innebär att 

forskaren använder sig av människor som finns där forskaren finns och som ställer upp 

frivilligt för att delta i studien. De 70 respondenter som deltog i studien består av tre 

tillfrågade bekvämlighetsgrupper. Den första var studenter som tillfrågades på Södertörns 

högskola och detsamma är valet av respondenter för den genomförda pilotundersökningen. 

Vidare frågades även anställda på St. Erikshjälpen i Spånga som jobbar där på lördagar och 

respondenter tillfrågades att delta via e-postutskick från författarens egen bostad.  De här 

platserna valdes för att det första tänkta studieområdet, som var Stockholms Central, visade 

sig svårt att få respondenter att delta i undersökningen. Men det i sin tur gav en variation av 

respondenter som svarade. Det rörde sig kring ett spann från studenter till de personer som 

jobbar eller är pensionärer. För att veta hur många som skulle delta i enkätundersökningen har 

Sapsfords tumregel tillämpats och han menar att en enkätstudie ska minst ha 40 enkäter och 

att det är bättre att ha upp mot 100.29Från början var det tänkt att undersökningen skulle 

innehålla 100 enkäter men efter att ha samlat in 70 enkäter stoppades insamlingen då en 

mättnad uppstod. Efter att ha granskat det empiriska materialet så gav inte fler enkäter mer 

information utan skulle bara ha inneburit fler svar. Då enkäten till stor del är statisk med 

graderingsfrågor så hade ytterligare svar inte styrkt undersökningen. Det empiriska materialet 

består av 68 enkäter varav två av totalt 70 tillfrågade lämnade ofullständiga svar i enkäterna 

och fick därför tas bort. Därför är det 68 enkäter som kunde bearbetas vidare.  

 

2.6 Metodkritik 

 

Urvalet i enkätundersökningen var ett bekvämlighetsurval och det kan göra att svaren från 

enkätundersökningen kan bli vinklade eftersom de är begränsade till de miljöer där de 

tillfrågade respondenterna befann sig. Eftersom inga demografiska eller personliga 

uppgifter efterfrågades, som till exempel ålder kön eller vart de bodde, kunde inte någon 

jämförelse göras mellan olika respondenter eller någon specifik samhällsgrupp.  

Respondenterna kan inte heller representera hela Sveriges befolkning utan bara ge ett 

uttalande begränsat till vad de 70 respondenterna ansåg om medicinsk turism. 

 

Även själva enkäten kan ha sina begränsningar genom respondenternas tolkning av 

medicinsk turism och tolkningen av frågorna kan ha varit svårt då medicinsk turism som 

ämne är relativt nytt. Frågorna i sig kan också ha en begränsning till i vilken omfattning en 

forskare får information genom en enkät till skillnad från muntliga intervjuer där forskaren 

har möjligheter att utveckla svaren från respondenten.30 Detta går inte göra med enkäter 

där frågorna redan är fastställda. Respondenterna kan också uppleva det svårt att svara på 

frågorna då de till stor del är färdigformulerade vilket kan leda till att frågorna blir 

obesvarade om det fattas svarskategorier eller om frågan i sig är fyrkantig menar 

                                                 
29  Sapsford, R. Survey Research, 2006, s.92 
30 Langemar, P. Kvalitativ forskningsmetod i psykologi: att låta en värld öppna sig, 2008, s.82-83   
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Repstad.31 Tiden kan också vara en negativ faktor och därför måste en forskare vara tydlig 

med vilket syfte undersökningen har, hur lång tid det tar att besvara frågorna och vilka 

fördelar respondenterna kan ha av resultatet.32 Langemar menar att enkäten inte bör ta en 

alltför lång tid för respondenten att besvara och det gäller också att skapa en engagerande 

enkät som respondenterna vill svara på. Det kan också vara svårt att få in enkätformulären 

om respondenterna får svara på dem utan att forskaren är i närheten och kan samla in 

enkäten direkt från respondenten. Bortfallet i sig är negativt för enkäter i både kvalitativa 

och kvantitativa enkäter.33 

 

Den andra metodkritiken till enkäten är enkätens uppställning av rangordningsfrågor. Det 

handlar om att respondenterna fick svara på en gradering från 1 till 3 där 1 var ”Viktigast” och 

3 ”Minst Viktig”. Valet av att inte ha rangordning på till exempel 1 till 5 kan kritiseras då 

rangordnings skala kan anses vara snäv vilket gör att det inte har funnits något ”Mellanläge” i 

graderingen vilket kan göra att graderingen blivit begränsad och därför kan inte en variation 

skönjas i svaren. Däremot hävdar Bell att alternativen som ges i en sådan skala kan inrymma 

allt från tre, fem eller sju alternativ där respondenterna kryssar för de alternativ som verkar 

passa bäst.34 

 

 

                                                 
31 Repstad, P. Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 2012, s.85 
32 Ibid s.85 
33 Langemar, P. Kvalitativ forskningsmetod i psykologi: att låta en värld öppna sig, 2008, s.82-83 
34  Bell, J. Introduktion till forskningsmetodik, 2006, s.144 
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3 Tidigare Forskning 

 

Den tidigare forskningen om medicinsk turism har till stor del handlat om studier från till 

exempel USA eller Asien och om att människor som bor i länder med osäkra sjukvårdssystem 

tjänar på att åka till exempel Asien för medicinsk vård, och de för- och nackdelar som det kan 

ha för det land som tillhandahåller medicinsk turism. Därför är det mycket få tidigare 

medicinsk-turistiska studier som handlar om medicinsk turism i Europa och nästan ingen som 

handlar om Sverige.   

  

Den tidigare forskningen som presenteras här nedan talar till stor del om de faktorer som på 

ett eller annat sätt påverkar den medicinska turisten att åka utomlands ur både producent- och 

konsumentperspektiv. De artiklar som förekommer har valts på grund av att de visar olika 

perspektiv på medicinsk turism från olika delar av världen som USA, Asien och Europa med 

den gemensamma faktorn att de påvisar faktorer eller motiv till medicinsk turism. Artiklarna 

ger också andra synvinklar på medicinsk turism än vad den här uppsatsen fokuserar på som 

till exempel ett enskilt vårdsystem och hållbar utveckling sammankopplat med medicinsk 

turism.  

  

Exploring the factors influencing the travel motivations of US medical tourists  

  

En intressant medicinsk turistisk studie har utförts av Singh. I studien tillfrågades 

Amerikanska medicinska turister om deras motiv till att resa till en internationell destination 

för medicinsk turism. För att få reda på respondenternas motiv så ställdes det upp fyra 

huvudfaktorer som var: medicinska faciliteter och service, hotell och mat- och dryckeskvalitet 

samt allmänt turismutbud på destinationen och regeringens policys och lagar.35  

  

Studien visade inom varje huvudfaktor vad respondenterna ansåg var viktigast för att de 

skulle kunna resa utomlands för medicinsk turism och vad som skulle avgöra vilken 

destination de i sin tur skulle välja för medicinsk turism.  

  

För medicinska faciliteter och service tyckte respondenterna att följande saker var viktiga;  

• Privat journalhållning av identitetshandlingar  

• Specialiserad service  

• Vårdpersonalen som till exempel sjuksköterskor och doktorer skulle vara 

licensierade och att de i sin tur också skulle få medicinsk träning.36  

  

  

                                                 
35  Singh, N. Exploring the factors influencing the travel motivations of US medical tourists,2013, s.2 
36 Ibid s.11  
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Kvalitén på hotell och mat och dryck på den internationella destinationen.   

Det som respondenterna tyckte var viktigast inom det här området var:  

• Kostnader för logi, mat och dryck  

• Vårdpersonalen skulle kunna flytande engelska  

• Det skulle finnas en närhet mellan hotellet eller annat boende till sjukhuset.37  

  

Turismutbudet som den internationella destinationen skulle tillfredsställa den medicinska 

turisten eller övriga besökare var:  

• Generella kostnader på destinationen  

• Säkerhet mot brott  

• Teknologisk teknikutveckling på destinationen  

• Lokalbefolkningens attityder till och acceptans till amerikaner.38  

Regeringens policys och lagar på den internationella destinationen.   

Det som respondenterna tyckte var viktigast inom det här området var:   

  

• Politisk stabilitet  

• Lagligt skydd för patienter  

• Lagsystem  

• Säkerhetslagar  

• Tillgång till pengar/kredit och valutarörlighet.39  

Travel behaviour among inbound medical tourists in Kuala Lumpur  

  

 Musa et al. ger i sin studie ett producentperspektiv. På grund av att den medicinska turismen 

är utbredd i Asien är det stor konkurrens mellan andra närliggande länder som till exempel 

Singapore och Thailand som anser sig erbjuda ”Unik” eller ”överlägsen kvalité” när det 

kommer till medicinsk turism.40 Därför handlar deras studie om hälsoturister som reser till 

Kuala Lumpor för medicinsk vård.   

Syfte är att kunna utifrån ett producentperspektiv utveckla management och producentledet 

för medicinsk turism i Malaysia och för att göra Malaysia mer konkurrenskraftigt mot deras 

grannländer.41 En av de fyra frågeställningarna var just fråga två som handlade om motiven 

till att hälsoturisterna skulle resa för medicinsk vård till Kuala Lumpor.   

Studien utfördes via en enkätundersökning på sex privatsjukhus som behandlade hälsoturister 

där respondenterna kom från till exempel sydöstra Asien, europeiska länder eller andra länder 

                                                 
37 Singh, N. Exploring the factors influencing the travel motivations of US medical tourists,2013, s.12 
38 Ibid s.15  
39 Ibid s.16  
40 Musa, G et al. Travel behaviour among inbound medical tourists in Kuala Lumpur, 2012, s.3  
41 Ibid s.3  
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som till exempel Sudan.42 De fyra viktigaste motiven till att hälsoturisterna skulle resa för 

medicinsk vård i Kuala Lumpor var till stor del relaterade till vårdenheter till exempel 

sjukhus, som de skulle välja att resa till. Sjukhuset skulle gärna ha:  

  

• Rena och hygieniska miljöer  

• Moderna eller uppdaterade medicinska behandlingar  

• Sjukhuset skulle gärna ha ett bra rykte och meriter  

• Variation av medicinsk service.   

  

Utöver det här fyra motiven tillkom även valuta för pengarna, utmärkta medicinska tjänster 

och stödtjänster.43 De hälsoturister som reste inom Malaysia till Kuala Lumpor för vård från 

andra delar i landet tyckte även att religiösa faktorer var viktiga för dem jämfört med personer 

som till exempel reste från Europa.44 Det kan poängteras att som titeln på studien antyder 

skulle studien handla om de hälsoturister som reser inom Malaysia för medicinsk turism. Man 

får dock inte reda på hur hälsoturisterna definieras eller för den delen inte heller reda på vilka 

dessa är. I respondentgrupperna nämns inte malaysiska medborgare som är bosatta i landet, 

vilket gör att den religiösa faktorn kanske är viktig men det är oklart för vilka den faktorn 

gäller.  

Toward a typology of medical tourists: A case study of Thailand  

  

Wonkit & Mackercher har i sin studie också fokuserat på de som tillhandahåller medicinsk 

turistisk service. De menar att genom att studera turister som reser till Thailand för medicinsk 

vård kan det bidra till bättre produkter och service samt högre tillfredställelse hos patienter 

som söker medicinsk vård.45 En enkätundersökning utfördes på åtta privata medicinska 

tillhandahållare i Bangkok och Phuket. Respondenterna som deltog i studien kom från Asien, 

Europa och Oceanien.46   

Den första frågan som ställdes var vad respondenternas egentliga syfte med att resa 

till Thailand var? Det var endast 20 % som reste för medicinsk vård medan resterande 

80 % reste till Thailand för semester eller beslutade att söka medicinsk vård när de 

var på plats i Thailand.47 Då endast 20 % reste för medicinsk vård menar författarna 

att det kan bero på hur länge de stannade i Thailand. De som befann sig i Thailand en 

kort tid hade som syfte att söka medicinsk vård. De som stannade längre bestämde sig 

mer på plats och hade som huvudsyfte att vara på semester i första hand. Författarna 

menar att det är en ytterst liten andel av totalen som reser till Thailand för medicinsk 

vård i första hand.48  

                                                 
42 Musa, G et al. Travel behaviour among inbound medical tourists in Kuala Lumpur, 2012, s.8-9  
43 Ibid s.13  
44 Ibid s.14  
45 Wonkit, M. & Mackercher, B. Toward a typology of medical tourists: A case study of Thailand, 2013, s.2  
46 Ibid s.3 
47 Ibid s.3  
48 Ibid s.4 
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 I frågan om vad som påverkade valet av medicinsk behandling och vårdgivare, till 

exempel ett sjukhus, var det två viktiga faktorer som påverkade valet av medicinsk 

behandling. Respondenterna ansåg att kvalitén på den medicinska servicen som 

vårdgivaren och deras personal kunde ge patienten var ”Viktig”. Som tidigare 

nämnts så var även kvalitén på läkare och kvalitén på den medicinska behandlingen 

viktig.49  

Why do medical tourists travel to where they do? The role of networks in determining medical 

travel  

  

 Hanefeld et al. ger i sin studie ett av de få europeiska perspektiven avseende 

medicinsk turism och baserar sig på Engelska patienter som är bosatta i England. I 

studien fokuserar författarna på motiv som gör att Engelska patienter väljer att resa 

utomlands trots ett inhemskt sjukvårdsystem. Det var för att ta reda på varför och 

var patienter från England väljer en specifik destination och tillhandahållare när de 

åker utomlands för medicinsk turism.50 Det som gör studien annorlunda är att de 

samtidigt kopplar den medicinska turismen mot det faktum att England precis som i 

Sverige har ett uppbyggt sjukvårdsystem som i England kallas (NHS) och sätter det 

mot motivet att Engelska patienter söker sig utomlands för medicinsk turism. 

Studien är ett bra exempel på att trots att ett land kanske har ett sjukvårdsystem är 

det inte säkert att det kan motsvara befolkningens förväntningar på 

sjukvårdsystemet. (NHS) eller National Health Service är ett system som kräver 

remisser från läkare och har begränsade möjligheter att utföra olika medicinska 

behandlingar.51 Djupintervjuer och fokusgrupper gjordes med 70 respondenter som 

kom från städer som London, Manchester och Leicester.52  

  

Engelska patienterna sökte sig utomlands för medicinsk turism utanför (NHS)-

systemet på grund av att de inte kunde få önskad behandling eller inte var 

berättigade att få behandlingen som de sökte. Det andra motivet var väntetider. 

Motiven till att resa utomlands för behandling i ett annat land var fyra. Först var det 

tillgänglighet som grundade sig i brister som att nödvändiga och önskade 

behandlingar inte täcks av försäkringar, patienter inte var kvalificerade för 

behandling och kvalité eller expertis inom (NHS).53Underliggande motiv menar 

författarna var först kostnader och att som patient få mer värde för pengarna som 

man lägger ut men där kunde rekommendationer från någon närstående eller annan 

person i patientens närhet påverka kostnadsvalet.54  

                                                 
49 Wonkit, M. & Mackercher, B. Toward a typology of medical tourists: A case study of Thailand, 2013,s.6  
50 Hanefeld, J. et al. Why do medical tourists travel to where they do? The role of networks in determining medical 

travel, 2015, s.1  
51 Ibid s.3  
52 Ibid s.3 
53 Hanefeld, J. et al. Why do medical tourists travel to where they do? The role of networks in determining medical 

travel, 2015, s.4  
54 Ibid s.4 
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Erfarenhet var det tredje motivet och där handlade det också om valuta för pengarna 

men även hur väl känd kliniken eller platsen var för en specifik behandling. 

Återigen kunde även detta motiv väljas efter ”word- of- mouth” eller andra 

patienters erfarenheter eller via internet för att på så sätt avgöra valet för en 

medicinsk tillhandahållare.55 Det sista motivet var kultur/familjaritet. 

Respondenterna tyckte att språket var ”Viktigt”, närheten till övriga familjen och 

slutligen personliga band för valet av klinik eller läkare vid valet av medicinsk 

behandling.56 Dessa fyra motiv var viktiga för engelska patienter som valde att söka 

sig utomlands för medicinska behandlingar.   

Sustainable medical tourism in Costa Rica  

  

Bristow R. et al. har i sin studie fokuserat kring medicinsk turism och hållbar 

utveckling. Hållbar utveckling är också ett ämne inom medicinsk turism som det 

finns få studier kring. En enkätundersökning gjordes, med Costa Rica som 

studieområde, vars syfte var att ta reda på hur betydande hållbarhetsutförande inom 

medicinsk turism är.57 Precis som Hanefeld et al. utgick från (NHS) i sin studie 

användes här (GSTC) kriterier. GSTC eller Global Sustainable Tourism Criteria har 

som syfte att visa på minimikrav för hållbarhet för företag samt bevarande av 

naturella och kulturella resurser där företagen verkar.58 Respondenterna som deltog 

i studien var totalt 92 stycken och kom från Mexico, Indien och Thailand med 

flera.59  

De frågade först respondenterna om de faktorer som påverkade dem själva för att 

resa för medicinsk turism. De faktorer som spelade in var påverkan från medier, 

kostnader och det rykte som doktorerna hade samt medicinska faciliteter.60 I ett 

andra steg frågade man också vad respondenterna ansåg var viktigast utifrån GSTC- 

kriterierna. Det som respondenterna ansåg var ”Viktigt” ur ett hållbarhetsperspektiv 

var faktorer som att de anställda skulle ha lagligt skydd och att de blev betalda så att 

de kunde få en bra levnadsstandard.61 Vidare var också företagets policy viktig så att 

ingen exponering skedde av vuxna eller barn. Företaget skulle också se till basbehov 

som vatten, energi och sanitära förhållanden inte skulle påverka omgivande 

samhälle eller miljö.62  

 

                                                 
55 Hanefeld, J. et al. Why do medical tourists travel to where they do? The role of networks in determining medical travel, 

2015, s.4  
56 Ibid s.4  
57 Bristow R. et al. Sustainable medical tourism in Costa Rica, 2001 s.4  
58 Ibid s.3  
59 Ibid s.4  
60 Ibid s.5  
61 Ibid s.5-6   
62 Ibid s. 5-6 
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4 Teori 

 

I det här avsnittet kommer först en allmän beskrivning av några negativa effekter 

som medicinsk turism kan ha på destinationen och för de medicinska turister som 

reser utomlands. Det handlar om hur lokalbefolkningen påverkas och patientrisker 

för den medicinska turisten. Detta har valts för att ge ytterligare en synvinkel på den 

medicinska turismen som fenomen. Sedan presenteras den valda teorin i form av en 

beslutsmodell för den medicinska turisten som är grunden till den 

enkätundersökning som genomfördes. Efter presentationen av teorin kommer 

slutligen teorin att kritiseras. 

 

Positiva fördelar med medicinsk turism för den medicinska turisten  

Avsnittet ”Tidigare forskning” har beskrivit avgörande faktorer och positiva fördelar för den 

medicinska turisten att resa för medicinsk turism. Därför kommer de positiva fördelarna för 

den medicinska turisten inte att nämnas i detta avsnitt. Det är få artiklar som nämner positiva 

fördelar för att resa för medicinsk turism, de talar mer om varför människor reser för 

medicinsk turism. Det som däremot nämns mer är de negativa effekterna för den medicinska 

turistens deltagande i medicinsk turism i ett annat land samt de positiva fördelar och negativa 

konsekvenser för de länder som tillhandahåller medicinsk turism. 

Positivt för landet 

De positiva fördelarna för landet som tillhandahåller medicinsk turism är litet skrivet om, men 

det som finns handlar mycket om ekonomi och vården i sig. Ekonomiska fördelar som den 

medicinska turismen kan ge landet är intäkter till den medicinska sektorn, turismen och 

närliggande verksamheter.63 Andra fördelar är också att de kan hjälpa till att utveckla 

infrastrukturen, landsbygd- och stadsplanering för medicinsk turism.64 Det ger också 

möjlighet till jobb för läkare och annan vårdpersonal och specialiserad vård samt att 

kostnaderna för specialutrustning sprids till fler människor vilket gör utrustningen mer 

kostnadseffektiv för både medicinska turister och lokalbefolkningen.65Den offentliga sektorns 

sjukhus i landet kan få hjälp att förbättra kapaciteten och faciliteter för att bli lika 

konkurrenskraftiga som den privata sektorn för att locka till sig medicinska turister.66I motsats 

till kritiken att medicinsk turism tar resurser från lokalbefolkningen menar Ramı´rez de 

Arellano att vården som ges kan utvecklas mer och att länder kan få kontakt med andra 

institutioner och patienter från andra länder.67  

 

 

 

                                                 
63 NaRanonga, A. & NaRanongb, V. The effects of medical tourism: Thailand’s experience, 2011, s.7 
64Waikar, A. M. & Cappel S.D. Challenges and Opportunities for Developing Countries from Medical Tourism,2011, s.7 
65 Farrugia, J. Medical Tourism—What Prospects, 2006, s.1 
66 Enderwick P. & Nagar S. The competitive challenge of emerging markets: the case of medical tourism,2011, s.19-20 
67 Ramı´rez de Arellano B. A Medical Tourism in the Caribbean, 2011, s.8 
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Negativt för patienten 

 

De negativa aspekterna av medicinsk turism för den medicinska turisten kan sammanfattas i 

sju stora områden. Det första området handlar om hälso- och säkerhetsrisker för patient. 

Medicinsk turism har gjort att människor reser oftast utanför sitt eget hemland, vilket gör att 

flygresor oftast blir för långa som i sig kan var en säkerhetsrisk för patienten.68 Sjukdomar 

och smittorisk är också något som flera forskare tar upp. Den medicinska turisten kan bli 

smittad av sjukdomar som lokalbefolkningen bär på.69 Andra sjukdomar som kan drabba den 

medicinska turisten kan också vara vanliga sjukdomar som finns i Asien och som är 

blodburna, till exempel denguefeber, malaria, tuberkulos, hepatit A, B och C samt HIV. Något 

som har kommit upp på senare tid är antibiotikaresistens .70 Lunt et al. menar också att 

medicinsk turism inte skyddar de patienter som blir sjuka och behöver vård som uppkommit 

när de är utomlands och inte i sitt hemland. En hälsorisk är en man som patient får oväntade 

sidoeffekter eller komplikationer av den behandling som man har betalat för.71 Det omvända 

kan också vara att behandlingen som har gjorts inte får de önskade effekterna som patienten 

har förväntat sig i slutänden och betalt för.72 

 

Etisk aspekt 

 

Eftersom medicinsk turism har skapat möjligheten att resa för olika medicinska behandlingar, 

till exempel operation eller skönhetsoperationer, talar man oftast om de etiska aspekterna av 

en sådan behandling. Det kan handla om att tjänsten eller produkten som patienten har betalat 

för inte stämmer överens med patientens etiska eller kulturella ställningstagande. Vid 

organtransplantationer talar man också om de etiska aspekter där fattiga människor som är 

sårbara drabbas då de kan tvingas till att ge bort organ. Detta kan vara svårt för medicinska 

turisten att styra.73 Ur ett patientperspektiv kan denne drabbas till exempel om man har en 

kritisk sjukdom och ser medicinsk turism som en alternativ utväg till att få vård. Det kan i sin 

tur leda till att som patient få behandlingar som i vissa fall kan vara experimentella eller vara 

oprövade behandlingsmetoder.74 

 

Uppföljning av vården är också en sak som den medicinska turisten måste ha i åtanke. Snyder 

& Crooks et al. menar att trots att patienten söker vård utomlands kan uppföljningen av 

behandlingen som genomförts ge komplikationer eller också kan annan nödvändig vård 

behövas. Författarna menar att hemlandet som patienten kommer ifrån kommer att bli 

ansvarig för kostnader av medicinsk turism.75 Doktorer och annan vårdpersonal i patientens 

                                                 
68 Johnston R. et al. What is known about the effects of medical tourism in destination and departure countries?, 2010, s.7 
69 Levary R.R. Multiple‐criteria approach to ranking medical tourism destinations. 2011, s.3 
70 Chen, L.H. & Wilson M.E. The Globalization of Healthcare: Implications of Medical Tourism for the Infectious Disease 

Clinician. 2014, s.2 
71 Lunt N.T. et al. A Framework for Exploring the Policy Implications of UK Medical Tourism and International Patient. 

,2012, s.10 
72 Ibid s.10 
73Enderwick P. & Nagar S. The competitive challenge of emerging markets: the case of medical tourism,2011, s.17 
74 Ibid s.17 
75 Crooks V.A. & Snyder J. (2011) Medical tourism What Canadian family physicians need to know,2011, s.1-2 
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hemland ställs inför behandlingar som de inte har kunskap om eller som är olagliga i 

patienters hemland vilket gör att de får ta ansvar för dessa patienter.76 En annan möjlighet är 

att få uppföljning av vård där behandlingen utfördes, vilket medför extrakostnader som man 

som patient kanske inte har tänkt sig från början.77 

Oreglerad industri 

Eftersom medicinsk turism har växt snabbt som nisch, har den som bransch otillräcklig 

reglering eftersom den är global till sin omfattning och innefattar mer än patienter och 

tillhandahållare vilket i sig kan äventyra patientsäkerheten.78 Det i sin tur kan leda till att 

beslutet från patientens sida kan bli svårt då bedömningen av kvalitet och tillhandahållare 

samt behandlingar kan grunda sig på en ofullständig information.79 

Rapportering 

Jämte branschens problem med regleringar finns det också en brist på systematisk 

rapportering av behandlingsresultat från patientens sjukhus i utvecklingsländer. Det finns 

också lite information om kvalitet och säkerhet samt smittorisk och biverkningar av 

behandlingar som har genomförts i utvecklingsländer.80 Inte heller finns det specifik 

information om hur många patienter som reser och vad de gör för behandlingar.81 

Information 

Det är för närvarande brist på information och rapportering inom medicinsk turism. För 

patienten finns det inte heller ett bra system för att överföra patientjournaler mellan den 

medicinska turisten och läkare utomlands eller hemlandet.82 Patienter kan tvingas att själva ta 

med sig journalerna utomlands eller posta i förväg, vilket är en risk då handlingarna kan 

komma bort. En annan sak är också att patienter i sin tur inte delger sin läkare i hemlandet vad 

man har gjort för behandling utomlands, vilket kan hota det informativa sjukvårdsystemet i 

hemlandet.83 

                                                 
76 Crooks V.A. & Snyder J. (2011) Medical tourism What Canadian family physicians need to know,2011, s.1-2 
77 Whittaker A. Pleasure and pain: medical travel in Asia. ,2008, s.15 
78Crooks V.A. & Snyder J. (2011) Medical tourism What Canadian family physicians need to know,2011, s.1-2 
79 Oh K.Mi. et al. Korean American women's perceptions about physical examinations and cancer screening services offered 

in Korea: The influences of medical tourism on Korean Americans,2014, s.8 
80 Lunt N et al. Are there implications for quality of care for patients who participate in international medical tourism?, 

2011, s.3 
81 Crooks V & Snyder J, Medical tourism What Canadian family physicians need to know,2011, s.1-2 
82 Ibid s.1-2 
83 Johnston R et al. What is known about the effects of medical tourism in destination and departure countries? A scoping 

review, 2010, s.8 
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Negativt för landet 

 

Vequist et al. talar om att mer än 50 länder inräknar medicinsk turism som en egen 

industri. Det handlar om miljontals patienter som väljer att resa för medicinsk 

turism och som reser till andra länder för varierande medicinska behandlingar. 

Dessa medicinska turister spenderar miljarder för detta resande.84 Gray & Poland 

menar att en trend också är att människor ur medelklassen reser från industriländer 

för att undvika väntetider och dyra behandlingar.85 Trots den medicinsk-turistiska 

utvecklingen ställer sig författarna kritiska till utvecklingen då de menar att 

fenomenet har växt fram utan stöd i vare sig internationella standarder, överseende 

från stater eller etisk och laglig översyn.86  

Många av de problem som den medicinska turisten kan ställas inför som nämnts här ovan kan 

vara problematiska för de länder som tillhandahåller medicinsk turism. Det finns även 

negativa effekter för landet som tillhandahåller medicinsk turism och det handlar mest om 

personal och etiska aspekter inom vården i sig. 

Det första handlar om tillgången av kompetent personal. Då de medicinska turisterna oftast 

kommer från industriländer så kan de medicinska turisterna kräva att läkare har erfarenhet och 

gärna är specialister inom sitt område vilket skapar en brist på kompetens för den egna 

befolkningen.87Det kan också skapa en annan effekt vilket är att läkare och annan 

vårdpersonal flyttar från offentlig till privat vårdsektor som skapar en ”Brain drain” eftersom 

de erbjuds högre löner vilket gör att de egna landets sjukvårdsystem försämras.88 

Den medicinska turistens förväntningar sätter också press på framför allt tillhandahållarna 

genom att fler valmöjligheter ges. När det kommer till behandlingar så ställs det också högre 

krav på kvalitet på vården. Individanpassning är också något som blir mer och mer efterfrågat. 

Tillhandahållarna blir mer ansvariga för den medicinska turistens hela upplevelse där priset 

skiftar men där värdesättningen av en behandling inte kan ändras.89 

Ojämn vård och etiska aspekter 

Ett av de etiska problemet som flera forskare lyfter fram är att destinationsländerna satsar på 

medicinsk turism, vilket i sin tur leder till orättvis tillgång till hälso- och sjukvård för 

lokalbefolkningen.90Medicinsk turism bedrivs oftast privat vilket gör att de rikare skikten i 

samhället och medicinska turister har råd att få bättre vård än resten av befolkningen.91 

Organtransplantationer är ett stort problem etiskt för de länder som tillhandahåller medicinsk 

turism. Medicinsk turism kan uppmuntra till organtransplantation, vilket gör att de mest 

                                                 
84 Vequist, et al. Controversies in medical tourism, 2012, s.84  
85 Gray & Poland Medical Tourism: Crossing Borders to Access Health, 2008, s.2  
86 Ibid s.23  
87 NaRanonga A. & NaRanongb V The effects of medical tourism: Thailand’s experience 2011, s.3-5 
88 Lamki A.Medical Tourism Beneficence or maleficence?, 2011, s.2 
89 Mochi P. et al Medical tourism-destination India, 2013, s.4-5 
90  Snyder & Crooks ,NEW ETHICAL PERSPECTIVES ON MEDICAL TOURISM IN THE DEVELOPING WORLD, 2012, 

s.1  
91  Snyder & Crooks ,NEW ETHICAL PERSPECTIVES ON MEDICAL TOURISM IN THE DEVELOPING WORLD, 

2012, s.1  
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utsatta i samhället drabbas.92Vid organtransplantation finns det inget riktigt system som 

säkerställer organens renhet avseende smitta eller vilka förutsättningar som donatorn har 

ställts inför. Detta gör organtransplantationer som etiskt ämne och utförande inom medicinsk 

turism osäkert för närvarande.93 

Politik 

Hueng et al. tar upp hinder inom politiken som Hong Kong har när det gäller deras utveckling 

av den medicinska turistindustrin. Ett av de hinder som finns är det politiska klimatet och 

stränga regler i Hong Kong som begränsar de olika medicinska behandlingarna och då 

speciellt vilka kirurgiska ingrepp som får utföras.94  

 

Medicinsk turistisk beslutsmodell  

  

Beslutsmodellen som ligger till grund för enkätundersökningen är skapad av Smith 

& Forgione. Den är utvecklad utifrån ett amerikanskt perspektiv och handlar om vad 

det är för faktorer eller motiv som påverkar valet för amerikanska patienter att söka 

sig utomlands för medicinsk turism.95 Modellen har valts som teori då den som 

tidigare sagts visar faktorer ur ett mer allmänt perspektiv, vilket också passar syftet 

med den här uppsatsen. Den tar ändå upp de olika aspekter av de val som den 

medicinska turisten ställs inför utan att gå för djupt in på varje område. Istället 

beskrivs varje faktor på ett lätt och tydligt sätt. Modellen har därför valts eftersom 

den på grund av sin uppbyggnad inte riktar in sig på endast producent- eller 

konsumentperspektivet, vilket gör att den är lätt att applicera ur ett svensk 

perspektiv. Modellen heter; A Medical Tourism Desicision Model. Den kommer i 

fortsättningen att benämnas som beslutsmodell. Det är en tvåstegsmodell där 

författarna har ställt upp olika faktorer som kan påverka beslutet för patienter att 

söka medicinsk vård utomlands och där ingen faktor är viktigare än någon annan.   

  

 

 

 

                                                 
92 Ederwick P & Nagar S, The competitive challenge of emerging markets: the case of medical tourism, 2011, s.17 
93  Crooks et al. Ethical and legal implications of the risks of medical tourism for patients: a qualitative study of Canadian 

health and safety representatives' perspectives, 2013, s.4 
94 Heung et al. Medical tourism development in Hong Kong: An assessment of the barriers, 2011, s.8  
95 Smith & Forgione: Global Outsourcing of Healthcare: A Medical Tourism Decision Model, 2007, s.3   
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Figur 1 Beslutsmodell 

 

Modellen består som sagt av två steg. Det första steget handlar om att patienten väljer 

vilket land och region inom landet som man vill söka medicinsk vård inom (Choice of 

international Country Location). De faktorer som kommer att påverka patientens 

beslut i det här steget är:  

  

Economic Conditions; Landet ska vara ekonomiskt stabilt och det i sin tur kan ge 

landet ekonomiska fördelar.96   

  

Political Climate; Landet som man reser till ska ha ett politiskt klimat som inte drabbar 

patientens säkerhet.97   

  

Regulatory Standards; Landet ska ha regler och standarder för hur man ska behandla 

patienter.98   

  

Det första steget leder till det andra steget som handlar om att efter valet av land och region 

så beslutar patienten vilken vårdenhet som man ska söka sig till för medicinsk vård. 

(Choice of international Medical Facility) Då spelar följande faktorer in:  

  

Costs; Det ska vara kostnadsbesparande att söka vård till skillnad från det landet som 

patienten kommer ifrån.99  

  

                                                 
96 Smith & Forgione: Global Outsourcing of Healthcare: A Medical Tourism Decision Model, 2007, s.4  
97 Ibid s.6  
98 Ibid s.6-7  
99 Ibid s.8  
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Accredition; I beslutet av den medicinska vårdenheten så bör den vara godkänd eller 

ingå i en större organisation som utför kvalitetssäkring av vårdenheter eller 

faciliteter.100  

  

Quality of Care; Kvalitén och hygienen skall vara hög för den medicinska behandlingen så 

att patienten inte riskerar att drabbas av sjukdomar under behandlingen.101  

  

Physician Training; Läkare eller annan vårdpersonal bör vara certifierade inom sitt 

yrke. Personalen ska kunna patientens språk. Vårdenheten i sig bör vara med i ett 

större nätverk med andra vårdenheter eller organisationer för att patienten ska ha 

möjlighet att få eftervård i hemlandet.102  

                                                 
100 Smith & Forgione: Global Outsourcing of Healthcare: A Medical Tourism Decision Model, 2007, s.9  
101 Ibid s.9  
102 Ibid s.10  



 

28 

 

 4.1 Teorikritik 

 

Den beslutsmodell som presenterades ovan och som den empiriska undersökningen i den här 

uppsatsen utgått från har kritiserats av ett mindre antal forskare. De brister som de konstaterat 

kommer här att presenteras. Ho & Yi menar att faktorerna som ställs upp inte studerats vad de 

har för påverkan eller vikt för den medicinska turisten i deras beslut att resa för medicinsk 

turism.103 IRMA menar dessutom att det finns sidoeffekter av utbudet och efterfrågan som 

inte tas med i modellen och har en påverkan på turistindustrin i sin helhet.104 Hueng et al. 

kritiserar modellen utifrån tre brister som de ser. Den första bristen handlar om valet av 

destination som är det första steget i modellen. De menar att de faktorer som ställs upp är för 

begränsade för att den medicinska turisten ska kunna besluta sig för att välja en medicinsk 

destination. De anser att fler faktorer skulle komma att påverka valet av destination. Det 

skulle vara till exempel geografiskt läge, stöd från regeringen i form av hjälp med reklam för 

destinationen, infrastruktur samt att personalen får träning, vilket bara är några exempel på 

faktorer som kan bli viktiga i valet av en medicinsk turistisk destination. 105Den andra bristen 

handlar om faktorer som kan påverka valet av medicinsk turism. Det handlar om sjukhusets 

eller vårdpersonalens rykte och läget av vårdenheten i landet. De faktorer som nämns i steg 

två, val av vårdenhet också är viktiga.106 Den tredje bristen som de nämner handlar om 

modellen som helhet att den är begränsad till två steg vilket gör att faktorerna blir statistiska. 

Det gör att modellen inte visar sig vara flexibel. Det finns helt enkelt inget annat sätt att se på 

den medicinsk-turistiska beslutsprocessen än den som uppställts. Författarna menar att 

beslutet att åka för medicinsk turism varierar från patient till patient och vilken behandling 

som kommer att utföras. Valet av sjukhus eller läkare kan bli ”Viktigt” för valet av 

destination.107 Smith & Forgione menar att ingen av de faktorer som ställs upp är mer 

dominerande än någon annan.108Modellen kan vidare kritiseras för att den är baserad på 

Amerikaner som reser för medicinsk turism och att det i sig kan ge en skev bild av hur 

modellen är uppbyggd. Faktorerna som tas upp i modellen talar om vad Amerikaner 

värdesätter när de reser för medicinsk turism. De förklarar inte heller faktorernas förhållande 

till varandra och om de påverkar varandra i någon mening sinsemellan, utifrån de två stegen i 

modellen. Oavsett om de menar att ingen faktor är mer dominerande än någon annan så borde 

det inte vara möjligt att alla faktorer är jämställda med varandra och det med tanke på den här 

uppsatsens frågeställning. Författarna har inte heller empiriskt testat dessa faktorer, utan antar 

mer att de är faktorer som blir viktiga då Amerikaner baserar sina beslut att resa för medicinsk 

turism. Alla dessa brister gör att modellen är skev och nästan intetsägande. Man får som 

läsare inte en klar bild och får inte veta vem som ska använda den eller hur den ska appliceras 

på verkligheten. Till modellens fördel är ändå att den tar upp de mest centrala områden inom 

medicinsk turism som den medicinska turismen har och måste handskas med. 

                                                 
103 Ho Li-Hsing & Yi Tai Constructing Quality of Service Indicators and Improvement Strategies for Medical Tourism in 

Taiwan, 2014, s.2 
104 Management Association, Information Resources: Hospitality, Travel, and Tourism: Concepts, Methodologies, Tools, and 

Applications,2014, s.204 
105 Heung VCS et al. Conceptual model of medical tourism: Implications for future research,2010, s.8 
106 Ibid s.8 
107 Ibid s.8  
108 Smith & Forgione: Global Outsourcing of Healthcare: A Medical Tourism Decision Model, 2007,s.4 
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5 Empiri 

I det här avsnittet kommer först en beskrivning av hur frågorna är uppbyggda i 

enkätundersökningen. Därefter redovisas frågorna först och sedan med förklarande text vad 

de 68 respondenterna graderade som ”Viktigt” till ”Minst Viktigt” och sist de visuella 

diagrammen som visar svarsfrekvensen i bild. 

   

Enkätundersökningen som gjordes innehåller svar från 68 respondenter. Syftet med enkäten 

var att studera faktorer som påverkade valet av medicinsk turism utom och inom Sverige. 

Respondenterna fick svara på rangordningsfrågor i form av antaganden som de fick gradera 

vad de tyckte var viktigast i en skala från 1 till 3, där 1 var ”Viktigt” och 3 var ”Minst 

Viktigt” för de tre huvudområdena. Huvudområdena var som tidigare nämnts i avsnittet 

enkätens utformning där den första var val av land. Den andra var val av vårdenhet. Den 

tredje var vården och personalen.  

Enkätundersökningen har totalt 10 frågor som är uppdelade i tre frågor för varje 

huvudområde. Fråga 1 skiljer sig från övriga frågor och är en enskild fråga av allmän 

karaktär; om respondenten skulle kunna tänka sig att resa utomlands eller i Sverige för 

medicinsk turism där frågan graderades med en skala från ja, tveksam, vet ej till nej. Övriga 

frågor är fördelade på 3 frågor vardera för varje huvudområde. De är baserade på 

beslutsmodellen i teoriavsnittet. 

 

Fråga 1 

 

Skulle du kunna tänka dig att resa utom/ inom Sverige för medicinsk turism? 

 

 
 
Figur 2 Skulle du tänka dig att resa utom/inom Sverige för medicinsk turism 
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Val av land och val av Sverige som land 

Fråga 2 

Landet ska ha en god och stabil ekonomi? 

För att Sverige har en god och stabil ekonomi? 

 
 
Figur 3 Stabil ekonomi utom/inom Sverige 

 

Fråga 3 

 

Landets politiska klimat ska vara stabilt, så att patientsäkerheten inte påverkas? 

För att Sverige har ett relativt stabilt politiskt klimat? 

 

Figur 4 Politiskt klimat utom/inom Sverige 
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Fråga 4 

Det ska finnas regler och standarder för hur man behandlar patienter? 

För att Sverige har regler och lagar för hur man behandlar patienter? 

 

Figur 5 Regler och standarder utom/inom Sverige 

 

Val av vårdenhet i det valda landet 

Fråga 5 

Kostnaden för vården är lägre än i Sverige? 

Vet vad jag som patient får för pengarna? 

 

Figur 6 Kostnad för vården utom/inom Sverige 
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Fråga 6 

Det finns samma eller högre standard på vården än i Sverige? 

Sverige har hög standard på vården? 

 
 
Figur 7 Samma eller hög standard utom/inom Sverige 

 

Fråga 7 

Kvalitén/ hygien inom vården är bättre än eller lika bra som i Sverige? 

Sverige har hög kvalité/ hygien inom vården? 

 
 
Figur 8 Kvalitet/hygien utom/inom Sverige 
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Vården och personalen 

Fråga 8 

Läkare eller annan vårdpersonal ska vara certifierad inom sitt yrke/specialitet? 

Läkare eller annan vårdpersonal är certifierade inom sitt yrke/specialitet? 

 

Figur 9 Certifierade inom sitt yrke/ specialitet utom/inom Sverige 

 

Fråga 9 

Vårdpersonalen kan patientens språk eller åtminstone Engelska? 

Vårdpersonalen kan Svenska/modersmål? 

 
 
Figur 10 Vårdpersonalen kan patientens språk utom/inom Sverige 
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Fråga 10 

Möjlighet att få eftervård i hemlandet? 

Möjlighet att få eftervård i hemkommunen? 

 
 
Figur 11 Möjlighet att få eftervård utom/inom Sverige 
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6 Resultat 

 

I det här avsnittet presenteras först den valda teorin igen då paralleller kommer att dras till 

den utifrån resultaten från enkätundersökningen. Sedan kommer en snabb resultatredovisning 

att visa vilka faktorer som graderades som ”Viktigt” till ”Minst Viktigt”  

 

Den valda teori som har använts är: A Medical Tourism Desicion Model. Modellen är en 

tvåstegsmodell. I det första steget handlar det om val av land (Choice of International Country 

location). Det andra steget handlar om valet av medicinsk vårdenhet i det valda landet (Choice 

of International Medical Facility).   

 

  
Figur 12 Beslutsmodell 

 

Faktorer som graderades som viktiga  

   

Totalt sätt berördes alla faktorer i beslutsmodellen men alla faktorer kom inte att få samma 

betydelse för valet av att resa för medicinsk turism. Det var bara sju faktorer totalt som kom 

att graderas som ”Viktigast” av respondenterna och det är de faktorer som spelade mest in vid 

deras val av att resa för medicinsk turism. I steg ett i beslutsmodellen berördes (Political 

Climate), (Regularity Standards) och (Economic Conditions) samt för det andra steget i 

beslutsmodellen (Quality of care) och (Phycisian Training).  Detta visas i frekvenstabellerna 

nedan: 
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Tabell 1 Åka utomlands 

 

 
 
Tabell 2 Åka inom Sverige 

 

 
 

 

Utifrån frekvenstabellerna ovan var det totalt tre faktorer som var gemensamma och 

graderades av respondenterna som ”Viktigt” för både utomlands och för Sverige. De faktorer 

som var gemensamma för utomlands och Sverige är att Läkare och annan vårdpersonal ska 

vara/är certifierade inom sitt yrke/specialitet. Den andra är Bättre än eller lika bra/har hög 

kvalitet/hygien inom vården. Den sista gemensamma faktorn var Regler och standarder för 

behandling av patienter.   

 

Det fanns fyra övriga antaganden som graderades som ”Viktigast”, men som inte hade sin 

motsvarighet utomlands eller i Sverige. De första två gällde för utomlands och är att 

Standarden utomlands på vården är bättre eller lika bra som i Sverige och Landet ska ha ett 

politiskt stabilt klimat. Den tredje faktorn gällde bara Sverige vilket var Möjlighet att få 

eftervård i hemkommunen. Den fjärde faktorn som bara gällde för Sverige var För att Sverige 

har en god och stabil ekonomi.  

    

Faktorer som graderades som ”Mellan” eller ”Minst Viktigt” för utomlands och Sverige   

 

Utifrån beslutsmodellen berördes faktorerna (Economic Conditions), (Political Climate) i steg 

ett och (Cost), (Quality of care) och (Phycisian Training) i steg två i beslutsmodellen för de 

faktorer som graderades som ”Mellan” och ”Minst Viktigt ” för utomlands och i Sverige.  

De faktorer som graderades ”Mellan” för utomlands är Landet ska ha en god och stabil 

ekonomi, Kostnad för vården är lägre än i Sverige och Personalen ska kunna patientens språk 

eller åtminstone engelska. En respondent kommenterade språket och menade att ”Språkfrågan 

beror nog för mig på vilken typ av ingrepp man gör t.ex. långa behandlingar för 

akuta/komplicerade sjukdomar eller är det lindrigare sjukdomar, där man tar vara på ett annat 

lands klimat i behandlingen t.ex. hudsjukdomar eller om det är korrigerande 

engångsåtgärder.” Det antagande som graderades ”Minst Viktigt” i hela enkätundersökningen 

var Möjlighet att få eftervård i hemlandet.  
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Samma respondent kommenterade också på eftervården för utomlands så här: ”Vikten av 

möjlighet till eftervård i hemlandet beror på vilken typ av ingrepp som gjorts”.   

De antaganden som graderades som ”Mellan” för Sverige var för att Sverige har ett relativt 

stabilt politiskt klimat, Sverige har hög standard på vården och läkare och annan vårdpersonal 

kan svenska/modersmålet samt Vet vad jag som patient får för pengarna. 
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7 Analys 

 

 I det här avsnittet kommer resultaten från enkätundersökningen att diskuteras utifrån 

förhållandet till tidigare forskning och teori. 

 

De faktorer som graderades som ”Viktigast” oavsett för utomlands eller Sverige 

berörde alla faktorer i steg ett som handlade om valet av land. De faktorer som 

ingick i steg ett var (Economic Conditions, Political Climate och Regulatory 

Standards). Faktorn (Economic Conditions) Landet ska ha en god och stabil 

ekonomi som graderades som ”Mellan” för utomlands men blir viktig för Sverige 

och motsvarades av ”För att Sverige har en god och stabil ekonomi”. Shing visar 

också att ekonomi är en viktig faktor för de som reser utomlands. Det kan bero på 

att som till exempel att det amerikanska sjukvårdssystemet är annorlunda än i 

Sverige vilket gör att de medicinska turisterna har mer att förlora ekonomiskt i 

motsats till Sverige. Att den här faktorn, stabil ekonomi inte är en avgörande för att 

resa utomlands kan bero på att den inte kan garanteras och därför inte prioriteras 

från svenskarnas sida. Att ekonomin är en faktor att räkna med för att resa i Sverige 

kan bero på att Sverige för tillfället har en stark valuta och inte har drabbats lika 

mycket av förändringar i valutakurser. Det kan göra att de som väljer att resandet 

inom Sverige inte drabbas ekonomiskt på samma sätt än om man ska resa 

utomlands för medicinsk turism. Däremot ses den här faktorn som något som kan 

vara positivt för det landet som tillhandahåller medicinsk turism genom att det kan 

hjälpa invånare att få jobb och intäkter i andra näringsverksamheter förutom turism 

industrin samt utveckling av urban och lantlig stadsplanering med mera.109 Det i sin 

tur skulle då graderas som viktig för Sverige och vara en motivation till att utveckla 

medicinsk turism i Sverige.  

 

Det politiska klimatet (Political Climate) blir ”Inte Viktigt” för valet av att resa för 

medicinsk turism i Sverige men att det blir ”Viktigt” att resa utomlands är förståeligt 

då Sverige är en demokrati och har ett valsystem som är kontinuerligt och inte skapar 

politiska oroligheter, vilket kan ske utomlands. Hueng et al. ser politiken som ett 

hinder för utvecklingen av Hong Kong när det kommer till medicinska behandlingar 

som får utföras. Vad gäller Hong Kong finns för mycket tyckande från politikerna 

hur den medicinska turismen ska styras.110  

Shings artikel nämner just lagsystem och säkerhetslagar för patienter, certifiering av 

vårdpersonal samt politiskt stabilitet, som blir viktig för de som reser utomlands för 

medicinsk turism.111 

                                                 
109 C Avinash M. Waikar et.al Challenges and Opportunities for Developing Countries from Medical Tourism, 2011, s.7 
110 Heung et al. Medical tourism development in Hong Kong: An assessment of the barriers, 2011, s.8  
111 Singh N. Exploring the factors influencing the travel motivations of US medical tourists, 2013, s.16  
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Ur ett svenskt perspektiv blir det ”Viktigt” att landet som man väljer att resa till har 

politisk stabilitet. Möjligheten till att få eftervård och att Sverige har en stabil och 

god ekonomi var faktorer som utmärkte sig för Sverige men inte för utomlands.  

 

Det andra steget i modellen handlade om val av vårdenhet och vården och 

personalen. Där ingick faktorerna (Accridation, Quality of care, Physisian Trainning 

och Cost). Faktorn ”Accredition” utifrån beslutsmodellen undersöktes inte i 

enkätundersökningen. Det handlade om att vårdenheter bör vara godkända via 

kvalitetsförsäkran och ingå i en större organisation.112 Trots att det inte undersöktes 

visade två respondenters kommentarer att det var något som de värdesatte och 

tyckte att det var ”Viktigt” utomlands. Kommentarerna löd på följande sätt: ”Det 

ska inte bara finnas regler och standarder. Det måste vara validerat på något sätt 

så att det går att värdera hemifrån. T.ex. genom någon känd organisation” och 

”Någon typ av internationell garanti så man kan lita på vården där man får 

behandling”. Det som dessa tar upp är något som man inom den medicinska 

turismen ser som något som kan skada den medicinska turisten. Först och främst att 

den medicinska turismen är en snabbt växande nisch som omfattar patienten, 

tillhandahållare och andra närliggande näringar.113 Detta ger brister i rapportering 

och information om vilka behandlingar som utförs eller hur många som reser för 

medicinsk turism.114 Detta ger i sin tur även brister i kvalité och säkerhet för 

patienten och doktorer samt risk för felaktig journalhantering.115 

 

Kvalitén/hygien (Quality of care) inom vården tar Musa et al. upp genom rena och 

hygieniska miljöer.116Wonkit & Mackercher nämner kvalité i samband med servicen 

från vårdenhet eller personal, läkare och den medicinska behandlingen. Hanefeld et 

al. talar om missnöjet med (NHS) kvalificering och kvalitén av behandlingen.117 Till 

skillnad från Hanefeld et al. respondenter så har även Sverige ett utvecklat 

sjukvårdsystem men att svenskar ändå skulle eftersträva bättre kvalité utomlands 

eller lika bra som i Sverige.  Att det här blir lika ”Viktigt” för resandet utomlands 

och i Sverige kan bero på att svenskar söker trygghet och är vana vid den tryggheten 

genom att vårt samhälle är uppbyggt på det sättet.  

 

Faktorerna Personalen ska kunna patientens språk eller åtminstone engelska och 

”Läkare och annan vårdpersonal kan svenska/modersmålet” (Phycisian Training), 

att språket graderas som ”Mellan” för Sverige är nog därför att vi svenskar 

förutsätter att vårdpersonal ska kunna vårt eget språk. Shing och Hanefeld et al. 

menar att det är ”Viktigt” att vårdpersonal ska kunna engelska. Orsaken till att det 

                                                 
112 Smith & Forgione. Global Outsourcing of Healthcare: A Medical Tourism Decision Model, 2007, s.9  
113 J Connell. Medical tourism: Sea, sun, sand and … surgery, 2006, s.2 
114 Crooks V & Snyder J. Medical tourism What Canadian family physicians need to know, 2011, s.1-2 
115 Johnston R et al. What is known about the effects of medical tourism in destination and departure countries? A scoping 

review, 2010, s.8 
116Musa, G et al. Travel behaviour among inbound medical tourists in Kuala Lumpur, 2012, s.13  
117 Hanefeld J et al. Why do medical tourists travel to where they do? The role of networks in determining medical 

travel, 2015, s.4  
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graderas ”Mellan” för utomlands för svenskar kan som en respondent kommenterar; 

”beror på den omfattning behandlingen har som man söker”. Det kan också vara så 

att svenskar förväntar sig att språket är något som man ska kunna få hjälp med på 

plats eller som en annan respondent uttrycker sig ”Att man kan förvänta att klara 

sig på engelska” för den här respondentens val av att resa utomlands.   

  

Kostnad (Cost) i beslutsmodellen är en av de stora motiven till varför människor 

reser för medicinsk turism. Robert et al. och Hanefeld et al. nämner att det är 

”Viktigt” som patient att få mer värde för pengarna. Gray & Poland talar om 

behandling och kostnadseffektivitet som sparande av livsbesparingar och dyra 

behandlingar.118 I enkätundersökningen graderades kostnader ”Mellan” för både 

utomlands och Sverige och motsvarades av Kostnad för vården är lägre än i 

Sverige och Vet vad jag som patient får för pengarna. Graderingen av dessa faktorer 

kan visa på att vi i Sverige har en god levnadsstandard, vi verkar inte heller vara 

helt missnöjda med sjukvårdsystemet som de engelska patienterna var i Hanefeld et 

al.s studie angående (NHS) sjukvårdsystemet. Därför blir inte kostnader något som 

blir avgörande i första hand för valet av medicinsk turism. Däremot uttrycker några 

respondenter olika andra motiv till att resa för medicinsk turism. En svarade 

Tveksam för att resa utomlands: ”bara om vården typ är livsavgörande och inte kan 

erbjudas i Sverige lika bra/snabbt”. Samma respondent svarade att han/hon inte 

skulle kunna tänka sig att resa inom Sverige med följande kommenterar: Svarade 

Nej: ”Ingår i vårdgarantin att kunna få vård på en annan ort i fall det behövs”. En 

annan respondent svarade Ja för utomlands: ”Om inte vården finns i Sverige som 

t.ex. för cancer, svåra sjukdomar men inte för skönhetsbehandlingar etc.” och en 

tredje respondent svarade att valet av att åka utomlands och i Sverige berodde på: 

”Erkänd kompetens är viktigast och det överskuggar allt annat”. De här svaren har 

både med kompetens och kostnader att göra eftersom det visar att beroende av 

behandling som eftersöks skulle svenskar vara beredda att kosta på behandlingar 

utomlands då vård inte kan fås i Sverige. Men kostnader blir ändå inte en av de 

avgörande faktorerna för att resa för medicinsk turism vare sig utomlands eller i 

Sverige. Kompetens inom medicinsk turism som en av respondenterna tar upp och 

värderar som viktig för att denne skulle kunna resa utomlands, är något som kan 

anses vara negativt för landet. Kompetens är en faktor som verkar bli mer viktig för 

de som reser för medicinsk turism. Det i sin tur ökar också kravet på kvalitet och 

fler valmöjligheter för behandlingar vilket gör att tillhandahållarna även ska ansvara 

för helhetsupplevelsen och inte bara sjukvården i sig.119 Det som kan anses bli 

negativt är också att vårdpersonalen ska vara erfarna och specialister inom området 

vilket i sin tur kan skapa ”brain drain”. Det kan leda till att personalen flyttar från 

offentlig till privat vårdsektor vilket i slutänden drabbar lokalbefolkningens tillgång 

till sjukvård och att landets sjukvård kan försämras.120Det andra som en av 

respondenterna nämner är att om att vården är livsavgörande och inte kan erbjudas 

                                                 
118 Jonston et al. What is known about the patient's experience of medical tourism? A scoping review, 2010, s.8  
119 Mochi P et al. Medical tourism-destination India, 2013, s.4-5 
120 Birch, W.D. et al. Medical tourism in bariatric surgery,2010, s.5 
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lika bra och snabbt i Sverige så berör det något som både landet och den medicinska 

turisten kan ha problem med. Det handlar om den etiska aspekten och ojämn vård. 

De etiska aspekterna handlar till exempel om organtransplantationer, eftersom 

medicinsk turism kan leda till att de mest utsatta i samhället är de som drabbas.121 

Det finns för närvarande inget tryggt system för att försäkra organens renhet vilket 

gör att det är en patient- och donatorsrisk. Den andra etiska aspekten är mindre 

tillgång till hälso- och sjukvård för lokalbefolkningen eftersom medicinsk turism 

oftast gynnar de som har råd med vården.122De etiska aspekterna ses som negativa 

för de länder som tillhandahåller medicinsk turism.  

Möjligheten till eftervård i hemkommunen graderades som ”Mellan” för Sverige och 

som ”Minst Viktigt” för utomlands i hela undersökningen vilket är förvånande då det 

borde vara viktigare för de som reser utomlands men inte för Sverige. Eftervården är 

inte något som den tidigare forskningen tar upp. Däremot tar Crooks et al. upp 

riskerna för patienter som reser för medicinsk turism utomlands och att det kan vara 

svårt att få eftervård i hemlandet på grund av att doktorer är rädda för att bli 

stämda.123 En respondent kommenterar ”Beror eftervården på vilken behandling som 

har gjorts” och varför denna faktor inte blir aktuell för utomlands är svårt att säga då 

ingen specifik behandling har efterfrågats för att se när eftervården blir aktuell som 

faktor för resa utomlands. Eftervården utomlands kan vara något som svenskar 

förutsätter ingår, vilket gör att det är inte något som nödvändigtvis ska göras efter 

hemkomst. Snyder & Crooks menar att som patient behöver man ha i åtanke och ser 

det som en negativ faktor för patienten att komplikationer kan uppstå. Detta medför 

merkostnader vilket i sin tur kommer att påverka hemlandet.124Vårdpersonal kan 

ställas inför medicinska behandlingar som de inte har kunskap om.125En annan 

hälsorisk är också sjukdomar som till exempel hepatit A, B och C, malaria och 

antibiotikaresistens med mera.126 

 

                                                 
121 Enderwick P & Nagar. The competitive challenge of emerging markets: the case of medical tourism, 2011, s.17 
122 Snyder V. & Crooks J. NEW ETHICAL PERSPECTIVES ON MEDICAL TOURISM IN THE DEVELOPING WORLD, 

2012, s.1 
123 Johnston R. et al. What is known about the patient's experience of medical tourism? A scoping review,2010, s.8  
124Whittaker A. Pleasure and pain: medical travel in Asia, 2008, s.15 
125 Crooks. V & Snyder J. Medical tourism What Canadian family physicians need to know, 2011, s.1-2 
126 Chen LH & Wilson ME. The Globalization of Healthcare: Implications of Medical Tourism for the Infectious Disease 

Clinician, 2014, s.2 
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8 Diskussion 

 

Diskussionen kommer att handla om resultatet och då ur ett turismperspektiv. Detta för att se 

de för- eller nackdelar om en möjlig etablering av medicinsk turism både inom och utom 

Sverige. 

 

Resultatet från den empiriska enkätundersökningen visar att svenskar skulle kunna tänka sig 

att resa för medicinsk turism inom Sverige i första hand men också utomlands. I den 

beslutsmodell som uppställdes som teori så berördes alla faktorer i modellen. De faktorer som 

graderades som viktiga för utomlands och Sverige svarade mot alla faktorer i steg ett i 

modellen som var faktorer som påverkade valet av land, de var Political Climate, Economic 

Condition och Regularity Standards. Det steg där flest faktorer ställdes upp i enkätstudien 

kom att falla in under steg två i modellen som var uppdelad i två områden val av vårdenhet 

och vården och personalen. Där ingick faktorerna Accredation, Quality of Care, Physisian 

Training och Costs. 

De faktorer som graderades som ”Viktiga” eller ”Mellan” för Sverige var de faktorer som var 

gemensamma för utomlands och som stämde mer överens med tidigare forskning som 

certifiering, kvalitet och regler och standarder för behandling av patienter samt Standard på 

vården och politiskt klimat. Angående de faktorer som bara graderades som viktigast för 

Sverige var det enbart ekonomisk stabilitet och eftervård i hemkommunen. De faktorer som 

blev ”Viktigast” eller ”Mellan” för att resa för medicinsk turism i Sverige blir lite 

problematiskt att fastställa som enbart drivande faktorer. För medicinsk turism måste man 

ställa det mot det faktum att Sverige har ett etablerat sjukvårdssystem vilket påverkar hur man 

kan se på de faktorer som har ställts upp. Faktorer som till exempel ekonomi och politiskt 

klimat är något som inte kan garanteras då de kan ändras inom landet och ekonomin ändras 

ständigt inom landet och globalt. 

De två faktorer som graderades som ”Viktiga” för att svenskar skulle kunna tänka sig att resa 

utomlands var att standarden på vården motsvarar Sveriges eller är högre och landet ska ha ett 

stabilt klimat. Dessa faktorer blir viktiga om man bortser från de faktorer som var 

gemensamma för både utomlands och Sverige som certifiering av personal, kvalitet/hygien 

samt regler och standarder för patienter. Om man ser till de faktorer som graderades som 

”Mellan” för utomlands som gällde ekonomisk stabilitet så var de lika som för Sverige men 

kostnaden för vården är lägre än i Sverige.   

Utifrån ett större turistsammanhang, om man först ser till att etablera medicinsk turism inom 

Sverige, så eftersträvar vi till stor del det som vi skulle vilja ha utomlands som certifiering och 

kvalitet med mera. Mot det som tidigare nämndes blir faktorerna för medicinsk turism 

problematisk om man räknar in vårt sjukvårdsystem. Detta då sjukvårdsystemet är ett 

etablerat system som till skillnad från NHS och sjukvårdsystemet i USA. Undersökningen 

visar att svenskarna som tillfrågades skulle vilja resa inom Sverige för medicinsk turism, 

vilket kan visa på den trygghet och tillit till sjuksystemet som verkar finnas idag.  
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Ur ett svenskt turismperspektiv vare sig man talar om inhemsk eller att resa för medicinsk 

turism utomlands så uppstår det andra problem. Det första handlar om själva medicinska 

turismen som område där forskningen försöker att förstå och förklara komplexiteten i 

medicinsk turism som turistiskt område. Tidigare forskning och teori kan visa på både 

negativa och positiva effekter på de människor, företag och organisationer som arbetar med 

medicinsk turism. Det handlar också om att skapa en förståelse för komplexiteten och mycket 

av det som tidigare forskning nämner som negativa effekter av medicinsk turism. Sverige kan 

dra lärdom av det genom att skapa etablerade system för hur vi skulle kunna minska de 

negativa effekterna av politiska, etiska, och lagmässig faktorer för att kunna säkerställa 

patientsäkerheten. Det skulle kunna minska de negativa effekterna av medicinsk turism. För 

att specifikt satsa på medicinsk turism inom landet och för att kunna erbjuda det till utländska 

medicinska turister bör man ha i åtanke att denna skiljer sig från annan turism. Exempel på 

detta är äventyrsturism, dark tourism (mörk turism) som innebär att man besöker platser som 

är förknippade med död eller andra tragiska händelser där människor har lidit på ett eller 

annat sätt. Till skillnad från dessa två turismnischer där människor deltar i aktiviteten eller 

besöker platsen så påverkar den medicinska turismen individen mer kroppsligt om 

komplikationer skulle uppstå. I nuläget som det beskrivs i inledningens bakgrund är det två 

sjukhus i Sverige som har avtal med andra länder. Deras patienter kan resa till Sverige vilket 

pekar på en organiserad existerande vård som vi som land redan tillhandahåller.  

För att svenskar skulle kunna tänka sig att resa utomlands för medicinsk turism så behövs de 

som respondenterna graderades som viktiga faktorer i undersökningen. Det behövs specifika 

företag som bara har medicinsk turism som intresse och är specialiserade inom det området 

för att öka patientsäkerheten. I den beslutsmodell som ställdes upp, om något mycket 

förenklad, så pekar den ändå på de viktigaste faktorerna för det som den medicinska turisten 

kan kräva. I förhållande till att svenskar reser utomlands så visar det på att svenskar i den här 

undersökningen graderade många faktorer som ”Mellan”. Detta som enligt tidigare forskning 

anser vara drivkrafter som till exempel kostnad eller att eftervården i hemlandet var inte 

viktiga drivkrafter i undersökningen. Det kan visa på att för Sveriges del att som medicinska 

turister kan vi anses komma från ett land med stabilt ekonomiskt, politiskt och socialt klimat 

viket kan göra att vi inte styrs lika hårt av de drivkrafter som den medicinska turismen i 

grunden styrs av. Det kan förklara varför det är relativt få faktorer som både för utomlands 

och för Sverige graderades som viktiga överlag. Men det betyder inte att svenskar inte 

eftersträvar samma om inte högre krav på den vård som ges. Den svenska medicinska turisten 

behöver en stark grund att stå på innan de kan resa utomlands, eftersom man är van vid att ha 

ett stabilt sjukvårdsystem i hemlandet. 
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9 Slutsatser 

 

Slutsatserna kommer att besvara uppsatsens syfte och frågeställning. I nästkommande avsnitt 

kommer kritiken till det egna arbetet av denna uppsats att lyftas fram för att i ett slutligt 

avsnitt ge förslag till vidare forskning utifrån vad den här uppsatsen redovisar som slutsatser.  

 

Uppsatsens syfte är att undersöka medicinsk turism ur ett svenskt perspektiv, där det 

undersöks vilka faktorer som är viktiga vid valet av att resa utomlands eller i Sverige för 

medicinsk turism. 

 

Vilka faktorer spelar in vid valet av att resa utomlands och i Sverige för medicinsk turism? 

 

De slutsatser som kan göras utifrån analysen och för att besvara syftet och den 

frågeställning som ställts upp är att svenskar ställer sig positiva till att resa för 

medicinsk turism både utomlands och i Sverige, men skulle i första hand kunna tänka 

sig att resa i Sverige för medicinsk turism.   

De faktorer som spelar in vid valet av att resa utomlands och i Sverige för medicinsk 

turism för de svenskar som deltog i enkätundersökningen var det sju faktorer totalt 

som graderades som ”Viktig”. De tre viktiga faktorer som blev gemensamma för både 

utomlands och i Sverige är:  

  

• Läkare och annan vårdpersonal är certifierade inom sitt yrke/specialitet  

• Kvalitén/hygienen inom vården  

• Det finns regler och standarder för behandling av patienter  

  

Av de fyra övriga viktiga faktorerna var två stycken för utomlands:   

• Standarden utomlands på vården är bättre eller lika bra som i Sverige  

• Landet ska ha ett politiskt stabilt klimat  

  

Av de fyra övriga viktiga faktorerna var två stycken för Sverige:  

• Möjlighet att få eftervård i hemkommunen  

• För att Sverige har en god och stabil ekonomi  

  

Resultatet kan tolkas som att svenskar föredrar att resa i Sverige för medicinsk 

turism därför att Sverige har ett politiskt, ekonomiskt och socialt etablerat 

trygghetssystem. Till skillnad från valet av att resa för medicinsk turism utomlands 

där det är mera osäkert och kräver mer information och kunskap innan de väljer detta 

alternativ. Svenskar är ändå positiva till att resa utomlands för vård och mer 

information om säkerhetsaspekter och vårdkvalitén skulle kunna öka intresset och 

andelen positiva.  
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10 Kritik av eget arbete 

 

Den första begränsningen i studien är att medicinsk turism som turistiskt ämne för Sveriges 

del än så länge är nytt. Detta har gjort att tidigare forskning och teori i stort har baserats på 

forskning från länder som till stor del redan är etablerade inom medicinsk turism. Det har inte 

heller funnits mycket forskningsartiklar som handlat om hur länder med etablerade 

sjukvårdsystem hanterar medicinsk turism. Detta skulle kunna ge insikt om hur länder med 

sjukvårdsystem hanterar medicinsk turism. 

Då medicinsk turism som ämne är relativt nytt så gäller den andra bristen respondenterna. 

Respondenterna kan inte anses ha en tidigare kunskap om ämnet som de tillfrågades om 

därför kan deras svar anses riskera bli skeva men dock inte nödvändigtvis. Trots det så anser 

sig de tillfrågade att de ställer sig positiva till att resa utomlands men i första hand inom 

Sverige för medicinsk turism. De faktorer som undersöktes behandlade en stor del av det som 

kan anses vara de centrala delarna för både för medicinsk turism utom och inom landet. 

Faktorerna har behandlats på en ytlig nivå och därför har inte dessa studerats djupare än vad 

som har gjorts. Faktorerna som ställts upp och undersökts kan bara ge en inblick i hur 

svenskar idag ser på att resa för medicinsk turism. Om dessa faktorer blir viktiga kan endast 

fastställas om Sverige kan tänkas satsa på medicinsk turism. I studien har inte heller annan 

expertis tillfrågats. Till exempel har inte personer intervjuats som arbetar med turism eller 

någon sjukvårdsinrättning för att på så sätt få ett forskar- eller företagsperspektiv som 

komplettering till enkätundersökningen. Den sista begränsningen som denna studie har är att 

det empiriska materialet inte behandlats utförligt genom en statistisk behandling, vilket skulle 

ha kunnat fördjupa synen på materialet i sin helhet. 
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11 Förslag till vidare forskning 

 

Den här uppsatsen har försökt att ta reda på ur ett svenskt perspektiv vilka faktorer som blir 

viktiga när det gäller att resa utomlands eller i Sverige för medicinsk turism. Ett annat 

perspektiv som har växt fram under arbetets gång är som sagt medicinsk turism i förhållandet 

till Sverige som ett land med ett etablerat sjukvårdsystem. Ur ett turismperspektiv behöver 

forskningen studera de faktorer som har tagits upp både kvantitativt och kvalitativt då de har 

varit generella. Det har beskrivit faktorer som varit mest centrala i medicinsk turism om man 

ser till tidigare forskning och teori. Det som skulle kunna vara en vidareutveckling av dessa 

faktorer som har ställts upp i beslutsmodellen är att göra en undersökning som mer ser till 

olika samhällsgrupper utifrån geografiska, ekonomiska och sociala förutsättningar. Detta för 

att konstatera om det finns skillnader mellan olika samhällsgrupper och vilka faktorer som blir 

viktiga eller inte då. Detta för att skapa en djupare förståelse för medicinsk turism inom eller 

utom Sverige eftersom den här uppsatsen bara har skrapat på ytan och inte gått djupare. 

Utifrån den studien skulle en mer specifikt utarbetad beslutsmodell för enbart Sverige kunna 

utvecklas. Detta kan visa på en modell som påvisar hur ett land med ett etablerat 

sjukvårdsystem arbetar med medicinskt turism ur ett mer hållbart perspektiv, som inte skadar 

miljön i form av utsläpp med mera.  

 

Vidare forskning skulle också kunna bedrivas kring hur ett etablerat sjukvårdsystem skulle 

kunna arbeta med medicinsk turism utan att det påverkar lokalbefolkningen eller landet som 

tillhandahåller medicinsk turism negativt i förhållande till samhället, lagar och existerande 

sjukvård. Det är en fråga som den här uppsatsen inte har studerat men som har utvecklats 

genom arbetets gång. Det är en intressant fråga att ställa sig eftersom denna uppsats menar att 

det finns ett intresse av att svenskar skulle kunna tänka sig att resa inom Sverige för 

medicinsk turism. 

  

Det som nämns här ovan beskriver undersökningar utifrån konsument- och sjukvårds- 

perspektiv men man behöver även undersöka hur turismbranchen inom Sverige ser på en 

eventuell etablering eller utökning av att svenskar reser för medicinsk turism inom eller 

utomlands. Skulle detta vara en turismnisch som är fördelaktig för Sverige? Vem skulle i så 

fall anordna det och vara ansvarig för utvecklingen av nationell och internationell samarbete 

för att garantera patientsäkerhet?  

Många frågor finns att undersöka men det är bara frågan om Sverige som land ska kunna 

etablera sig som ett medicinskt turistiskt land. Intresset finns, men är vi beredda att ta till oss 

medicinsk turism utan att göra samma misstag som våra föregångare?   
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Bilagor 

Bilaga 1 Enkät 

 

Enkät om medicinsk turism  

Hej    

Jag heter Anna Brandt och studerar Turismvetenskap C vid Södertörns högskola.  

Medicinsk turism är en av de snabbast växande nya trender inom rese-och turistindustrin 

idag och därför är det viktigt att studera utifrån ett svenskt perspektiv.  

Jag gör en kandidatuppsats om medicinsk turism och uppsatsen har till syfte att: Studera de 

faktorer som påverkar valet av medicinsk turism utom och inom Sveriges gränser.  

Denna Enkät kommer behandlas konfidentiellt genom att inga identiteter kommer att 

efterfrågas och därför, kommer ingen som svarar kunna spåras. Enkäten kommer att 

bearbetas i ett statistikprogram och efter slutbedömning av uppsatsen kommer enkäterna 

att förstöras.  

Med medicinsk turism menas följande: Att man som turist reser till ett annat land 

samtidigt som man kombinerar semester med en medicinsk behandling. Behandlingen kan 

innebära att man tillexempel får vård inom allmän medicinsk, kirurgisk eller 

tandläkarbehandling eller vanlig hälsoundersökning samtidigt som man är på semester.  

Tack på förhand för ditt deltagande!  

*Svara på frågorna genom att kryssa i eller ringa in ett svar för varje påstående  

1.Skulle du kunna tänka dig att resa utomlands för medicinsk turism?  

Ja 

Tveksam 

Vet ej 

 Nej 

 

(Vänligen svara på nedanstående frågor även om du svarade tveksam/nej)  

  

  

Val av land                                                                                                                                                                                 

Gradera från 1 till 3, där 1 är viktigast och 3 är minst viktigt.  

2.Landet ska ha en god och stabil ekonomi                                                                                 1    2    3 

3.Landets politiska klimat ska vara stabilt, så att patientsäkerheten inte påverkas            1    2     3  

4.Det ska finnas regler och standarder för hur man ska behandla patienter                        1    2     3  

Annat: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

  

    



 

 

 

  

  

Val av vårdenhet i det valda landet                                                                                                                                           

Gradera från 1 till 3, där 1 är viktigast och 3 är minst viktigt.  

5.Kostnad för vården är lägre än i Sverige                                                                                   1    2    3  

6.Det finns samma eller högre standard på vården än i Sverige                                              1    2    3  

7.Kvalitén/hygienen inom vården är bättre än eller lika bra som i Sverige                            1    2    3                                

Annat:……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Vården och personalen                                                                                                                                                                  

Gradera från 1 till 3, där 1 är viktigast och 3 är minst viktigt.  

8.Läkare eller annan vårdpersonal ska vara certifierade inom sitt yrke/specialitet              1    2    3                

9.Personalen ska kunna patientens språk eller åtminstone engelska                                      1    2    3  

10.Möjlighet att få eftervård i hemlandet                                                                                     1     2   3  

Annat:…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

 1 Skulle du kunna tänka dig att resa inom Sverige för medicinsk turism?  

Ja                           

Tveksam   

Vet ej                    

Nej                   

(Vänligen svara på nedanstående frågor även om du svarade tveksam/nej)  

  

  

Valet av Sverige som land                                                                                                                                                               

Gradera från 1 till 3, där 1 är viktigast och 3 är minst viktigt.  

2. För att Sverige har en god och stabil ekonomi                                                                       1    2    3  

3.För att Sverige har ett relativt stabilt politiskt klimat                                                             1    2    3  

4.För att Sverige har regler och lagar för hur man behandlar patienter                                1    2     3  

Annat: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

Val av vårdenhet i Sverige  

Gradera från 1 till 3, där 1 är viktigast och 3 är minst viktigt.  

5.Vet vad jag som patient får för pengarna                                                                                1    2     3  

6.Sverige har hög standard på vården                                                                                         1    2     3  



 

 

 

7.Sverige har hög kvalité/hygien inom vården                                                                           1    2     3       

                             

Annat: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

      

 Vården och personalen  

Gradera från 1 till 3, där 1 är viktigast och 3 är minst viktigt.  

8. Läkare eller annan vårdpersonal är certifierade inom sitt yrke/specialitet                       1    2    3  

9.Läkare och annan vårdpersonal kan svenska/modersmålet                                                 1    2     3                                 

10. Möjlighet att få eftervård i hemkommunen                                                                         1    2     3 

                                      

Annat: ……………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

Bilaga 2 Test Enkät 

Test enkät    

Hej  

Jag heter Anna Brandt och studerar Turismvetenskap C vid Södertörns högskola.  

Jag gör en uppsats om medicinsk turism som har till syfte att: Studera de faktorer som 

påverkar valet av medicinsk turistiska behandlingar inom och utom Sveriges gränser?  

Denna Enkät kommer behandlas konfidentiellt genom att inga identitetsfrågor kommer att 

efterfrågas och därför, kommer ingen som svarar kunna spåras. Enkäten kommer att 

bearbetas i ett statistikprogram och efter slutbedömning av uppsatsen kommer enkäterna 

att förstöras.  

Med medicinskturistiska behandlingar menas följande: Att man som turist oftast reser 

över internationella gränser för att söka vård inom till exempel allmän medicinsk, kirurgisk 

eller tandläkarbehandling eller vanlig hälsoundersökning samtidigt som man är på 

semester.   

Tack på förhand för ditt deltagande!  

Skulle du kunna tänka dig att resa utomlands för medicinsk turistisk behandling?  

 

 Ja                   

Tveksam/Nej          

 Vet ej         

  

(Vänligen svara på nedanstående frågor även om du svarade 

tveksam/nej)  

Val av land  

Gradera från 1 till 3. Där 1 är viktigast och 3 är minst viktig.  

Landet ska vara ekonomiskt stabilt                                                                                                  1         2      3  

Landets politiska klimat ska vara stabilt, så att patient säkerheten inte påverkas                  1         2      3  

Det ska finnas regler och standarder hur man ska behandla patienter                                     1         2      3  

Annat: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Val av vårdenhet i det valda landet  

Gradera från 1 till 3. Där 1 är viktigast och 3 är minst viktig.  

Kostnad för vården är mindre än i Sverige                                                                                       1       2      3  

Det finns samma eller högre standard på vården än i Sverige                                                      1      2       3  



 

 

 

Kvalitén/hygienen inom vården är bättre än eller lika bra som i Sverige                                   1        2      3                                  

Annat:………………………………………………………………………………………………………………………………………

…  

  

Vården och personalen  

Gradera från 1 till 3. Där 1 är viktigast och 3 är minst viktig.  

Läkare eller annan vårdpersonal ska gärna vara certifierade inom sitt yrke                              1       2      3                

Personalen ska kunna patientens språk eller åtminstone engelska                                             1       2      3  

Möjlighet att få eftervård i hemlandet                                                                                              1       2      3  

Annat:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Skulle du kunna tänka dig att resa inom Sverige för medicinskturistisk behandling?  

Ja                         

Tveksam/Nej                     

Vet ej                  

(Vänligen svara på nedanstående frågor även om du svarade tveksam/nej)  

  

Varför skulle du välja Sverige som land  

Gradera från 1 till 3. Där 1 är viktigast och 3 är minst viktig.  

För att Sverige har en relativt stabil ekonomi                                                                                    1     2      3  

För att Sverige har ett relativt stabilt politiskt klimat                                                                       1     2      3  

För att Sverige har bättre regler och lagar för hur man behandlar patienter                               1    2      3  

Annat: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

Val av vårdenhet i Sverige  

Gradera från 1 till 3. Där 1 är viktigast och 3 är minst viktig.  

  

Vet vad jag som patient får för pengarna                                                                                           1     2      3  

Sverige har hög standard på vården                                                                                                    1     2      3  

Sverige har hög kvalité/hygien inom vården, vilken minskar komplikationer för patienten     1     2      3 

          

Annat: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  



 

 

 

Krav på vården och personalen  

Gradera från 1 till 3. Där 1 är viktigast och 3 är minst viktig.  

  

Läkare eller annan vårdpersonal ska gärna vara certifierade inom sitt yrke                          1          2       3  

Läkare och annan vårdpersonal kan svenska/modersmålet                                                      1         2        3                                 

 Möjlighet att få eftervård i hemkommunen                                                                                1         2        3 

                           

Annat: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

Kommentarer för förbättring av enkäten:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………… 

   

 



 

 

 

 

Bilaga 3 Ansvarsfördelning 

 

För alla delar i denna uppsats har Författaren till denna uppsats ansvarat, såväl 

genomförande av studie samt skriven text och material inhämtning.  

Namn: Anna Brandt  

- Försättsblad  

- Sammanfattning  

- Abstract  

- Innehållsförteckning  

- Inledning  

- Bakgrund   

- Problemformulering  

- Syfte  

- Frågeställningar   

- Avgränsningar  

- Definitioner  

- Metod   

- Vetenskaplig utgångspunkt   

- Val av metod   

- Motiv för val av metod  

-  Metodkritik  

- Tillvägagångsätt  

- Empiri  

- Tidigare forskning 

- Teorikritik  

- Resultatredovisning  

- Analys 

- Diskussion  

- Kritik av eget arbete 



 

 

 

- Förslag till Vidare forskning  

- Referenslista  

- Bilagor  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


