
  
 

 

 

 

 

 

 

Den medicinska turismprodukten 

på Filippinerna 

Författare: Pernilla Bengtsson och 

Kajsa Fritz 

Handledare: Per Pettersson 

Löfquist 

Examinator: Hans Wessblad 

Termin: HT14 

Ämne: Turismvetenskap 

Nivå: Kandidat 

Kurskod: 2TR41E  



 
 

  

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare, Per Pettersson-Löfquist, som varit till stor 

hjälp under studiens process. Vi vill även tacka Nils Rydberg för hans engagerade 

samtal som gav ovärderlig information för studiens resultat.  

Slutligen vill vi också tacka Mats Almgren och Staffan Gullander för inspirationen för 

uppsatsämnet och stöttning genom arbetets gång.  

Vi hoppas att du som läsare kommer att finna uppsatsen lika intressant och inspirerande 

som det var för oss att skriva den.  

 

Trevlig läsning! 

Kalmar, januari 2015 

 

 

 

 

Pernilla Bengsson    Kajsa Fritz 

  



 
 

Sammanfattning 

Titel: Den medicinska turismprodukten på Filippinerna 

Författare: Pernilla Bengtsson och Kajsa Fritz 

Kurs: Turismvetenskap III - examensarbete 

Institution: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar 

Handledare: Per Pettersson-Löfquist 

Problem: Filippinerna erbjuder idag medicinsk turism till länder runt omkring, men det 

finns ingen forskning på hur turismprodukten ser ut i kombination med medicinsk 

turism.  
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filippinska medicinska turismprodukten och hur den sedan framställs.  
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turismsystemet är viktiga för att en medicinskturismprodukt ska fungera på 

Filippinerna. Varje kategori står för sin del av den medicinska turismprodukten och alla 
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1. Inledning 

 

Medicinsk turism som fenomen har funnits en lång tid (Fischer & Sood, 2014) och 

började under den grekiska antiken när grekerna åkte till medelhavets källor (Stolley & 

Watson 2012). Människor reste under renässansen till kurorter för att det ansågs bra för 

hälsan att “dricka brunn” (Bohlin & Elbe 2007). Det finns många definitioner på vad 

som anses vara medicinsk turism. En av dem är enligt Woo & Schwartz (2014) att 

hälsoturism avses som organiserat resande utanför den vardagliga miljön för att ta hand 

om, förbättra och återställa individens välmående i kropp och själ. Medicinsk turism 

utövas av människor som reser långt och till andra länder för att ta del av sjukvård, 

samtidigt som de är vanliga turister på semester.  

 

Ett av de länder som erbjuder medicinsk turism är Filippinerna i sydöstra Asien (Turner, 

2008). Turismen har ökat fort och har blivit en allt viktigare del för Filippinerna 

eftersom den ger betydelsefulla inkomster till landet (Utrikespolitiska Institutet 2014). 

Enligt Debata et. al. (2013) marknadsför sig Filippinerna aktivt som en medicinsk 

turismdestination och enligt Steffan (2009) ligger kostnaderna mellan en tredjedel till 

hälften av vad det kostar att göra en likadan operation i USA. Certifikat och lagar för 

utövare och faciliteter är väldigt strikta för att försäkra att hög standard och säkerhet 

erbjuds. 

 

Enligt Hodges et. al. (2012) har Filippinerna sedan 60-talet varit känt för sina 

traditionella medicinska behandlingar så som “Faith healers” som redan då lockade dit 

utländska turister. Dagens medicinska turism började på 70-talet då specialistsjukhus i 

Manila etablerades. Starten till medicinsk turism i Filippinerna kom från den statliga 

myndigheten Department of Tourism och inte från Department of Health som hanterar 

sjukvården i Filippinerna och därför hade varit den myndighet som mest troligt skulle 

starta medicinsk turism. De statliga organen och näringslivet såg tillsammans att 

medicinsk turism hade stor potential att skapa valutaintäkter vilket blev starten till 

dagens medicinska turism i Filippinerna. År 2010 var det 3,5 miljoner som besökte 

Filippinerna och av dem så var det ungefär 100 000 besökare som klassades som 
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medicinska turister. Ross (2001) i García-Altés (2004) menar dock att det är svårt att 

veta en exakt siffra då det inte finns en exakt klassifikation på vad det innebär att vara 

en medicinsk turist. 

 

Enligt Hodges et. al. (2012) är Singapore, Malaysia och Thailand Filippinernas största 

konkurrenter på så sätt att de alla ligger i Asien och erbjuder medicinsk sjukvård till 

fördelaktiga priser. Filippinerna är ett låg-till medelinkomst land där över 20 % av 

invånarna lever i fattigdom. Jämförelsevis med Thailand, Malaysia och Singapore som 

har medel till hög inkomst och där en liten del av invånarna lever i fattigdom, märks det 

att det finns stora klyftor i samhället och många som arbetar inom sjukvården söker sig 

till de privata sjukhusen som erbjuder högre löner. Staten är också en bidragande effekt 

till de stora klyftorna i och med att pengarna främst går till de privata sjukhusen framför 

de allmänna sjukhusen. Klyftorna har dock lett till att Filippinerna kan erbjuda 

specialistsjukhus som är lokaliserade i huvudstaden Manila. Filippinerna som en 

medicinsk turismdestination växer eftersom det finns modern teknologi och 

välutbildade läkare. Den filippinska staten förutser att landet kommer att bli det nya 

centrumet för wellness och medicinsk sjukvård, i och med att de har några av de bästa 

sjukhusen och fristående specialistkliniker i regionen. År 2008 genererade medicinsk 

turism 20 miljarder amerikanska dollar i inkomst till destinationer runt om i världen och 

medicinsk turism växer i en snabb takt (Woo & Schwartz 2014). NaRanong & 

NaRanong (2011) menar att den medicinska turismen involverar ungefär 50 olika länder 

på alla kontinenter, där Asien är den kontinent som levererar mest medicinsk turism. 

Indien, Singapore och Thailand är de största länderna i Asien inom medicinsk turism. 

 

Department of Tourism arbetar som nämnts med Filippinernas turism och i den 

medicinska turismprodukten finns det fyra speciellt viktiga delar så som destinationen 

(Middleton et. al. 2009), boende (Han & Hyun 2014), attraktioner (Cooper et. al. 2008) 

och mellanhänder och transport (Hudson & Li 2012). Turister besöker platser av en 

mängd olika anledningar, de har olika motiv till sin resa. Turismens produkter består 

oftast av tjänster och en tjänst brukar karaktäriseras av att den inte går att testa i förväg, 

att den produceras och konsumeras samtidigt, att den inte lagras samt är heterogen 

(Bohlin & Elbe 2012), (Kozak & Baloglu 2011), (Morrison 1996), (Holloway 2004). 

Medicinsk turism är just en sådan tjänst som inte går att testa i förväg och enligt 
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Menvielle et.al. (2013) innebär detta stora risker för turisterna på grund av att det är 

svårt att veta om de hemsidor som erbjuder medicinska tjänster är seriösa. 

 

Enligt Mienvielle et. al. (2009), Woo & Schwartz (2014) och Fischer & Sood (2014) 

finns det många olika skäl till varför en person vill resa till ett annat land för medicinska 

behandlingar. Några av dem är billigare priser, bättre sjukvård och kortare väntetider 

jämfört med hemlandet. Hudson & Li (2012) anser att billigare transporter och 

utvecklad teknologi också har varit en bidragande effekt till att patienter lockas till 

mindre utvecklade länder med bra sjukvård. Debata et. al. (2013) identifierar de två 

största svårigheterna för den medicinska industrin där den första är 

försäkringsrelaterade problem och den andra handlar om rättsliga åtgärder ifall en 

patient skulle bli missnöjd. Det finns också utmaningar inom medicinsk turism vilka är 

säkerheten för turisten när det finns så många oseriösa förmedlare, kulturella och 

psykologiska barriärer och restriktioner som skiljer sig från land till land. Andra 

problem inkluderar konkurrens från gränsande länder och risk för infektioner på grund 

av sämre hygien än i hemlandet. Brist på samordning och integration inom industrin, 

avsaknad på bra och internationell standard samt brist på förståelse för industrin hos 

turisterna är ytterligare problem inom den medicinska turismen.  

 

Enligt Chambers & McIntosh (2008) handlar medicinsk turism främst om hälsovård och 

patienterna har en begränsad möjlighet att delta i normala turismaktiviteter, de 

aktiviteter som utövas sker vid sidan om och är inte det primära målet med resan. Själva 

turismdelen av medicinsk turism är inte den del som det har forskats om i så stor 

utsträckning. Idag erbjuder Filippinerna medicinsk turism till de kringliggande länderna, 

men vi ser ett gap i forskningen om hur det går till i Filippinerna när turismprodukten 

kopplas ihop med medicinsk turism. 

 

1.2 Problemformulering 

 

Hur framställs Filippinernas medicinska turismprodukt? 

1.3 Syfte 

Studien går ut på att beskriva hur turism och medicinska faktorer bildar den filippinska 

medicinska turismprodukten och hur den sedan framställs.  
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1.4 Avgränsningar  

När uppsatsen använder orden patient och turist menar författarna att dessa har samma 

innebörd i uppsatsen och används på samma sätt. Med medicinsk turism menar vi en 

kombination mellan medicinska behandlingar och turismprodukten.  
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2. Metod 

2.1 Metodval 

Studien är av kvalitativt slag vilket innebär att de empiriska data som insamlades är 

”mjuk” data (Larsen 2009) som var nödvändigt för att kunna beskriva kategorierna som 

togs fram utifrån tidigare forskning och som slutligen blev avgörande för val av metod. 

Studien består av tre innehållsanalyser genom att tre olika hemsidor tolkades och en 

intervju för att den skulle få det djup som krävdes för att tolka fenomenet medicinsk 

turism, och har därmed använt en tolkningsinriktad ståndpunkt med fokus på ord för att 

förstå en social verklighet (Bryman 2011). Kategorier har legat till grund för 

innehållsanalyserna av hemsidorna. Den ursprungliga tanken var att utföra intervjuer 

med ansvariga för hemsidorna för att komplettera innehållsanalyserna och för att få 

tolkningar från andra håll än författarnas. En intervju med en hemsidas ansvarige har 

genomförts som gav relevant data för studien och därför anser författarna att intervjuer 

med resterande hemsidor hade kunnat tillföra data av betydelse för att kunna besvara 

frågeställningen. Det är en fördel med att göra kvalitativa intervjuer då forskaren kan få 

mer utförlig information när det krävs, vilket ger bättre möjligheter till en 

helhetsförståelse av fenomenet (Larsen 2009), vilket är en anledning till varför 

intervjuer hade kunnat ge studien en positiv effekt och ökat studiens trovärdighet.  

 

2.2 Urval 

Genom Staffan Gullander som introducerade ämnet medicinsk turism på Filippinerna 

för författarna fick de kontakt med Mats Almgren som arbetar som VD på Filippinska 

konsulatet i Växjö. Almgren ansågs av Gullander ha en god kunskap om Filippinerna 

och medicinsk turism. Utifrån ett möte med Almgren fick författarna information som 

bildade en grund och ledde författarna in på studiens syfte och frågeställning. Utifrån 

den grundläggande information som författarna fick av Almgren använde de sig av 

Internet och Google-sökningar för att skapa en förståelse för att sedan göra en 

innehållsanalys som ledde fram till intervjupersonen. För att förstå hur medicinsk turism 

fungerar på Filippinerna har författarna utgått från Internet. Utifrån sökningarna fick de 

fram tre stycken olika hemsidor som alla tre erbjöd information om medicinsk turism 

och/eller medicinska turismpaket på Filippinerna. Tre stycken hemsidor valdes från 

olika länder för att kunna jämföra hur den medicinska turismprodukten framställs. De 

tre hemsidorna är Philippine Medical Tourism Inc (PMTI) som har sin bas i 

Filippinerna, MyMEDHoliday som är en amerikansk hemsida, men även iCare som är 
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Sverigebaserat. Författarna hade som mål att hitta tre hemsidor som skulle arbeta på 

olika sätt i förmedlingen av medicinsk turism för att kunna jämföra mot varandra för att 

upptäcka likheter och skillnader i förmedlingen av medicinsk turism till Filippinerna. På 

MyMEDHolidays hemsida beskriver de sig själva som att de enbart arbetar med att 

leverera information och kontakter till de bästa sjukhusen och förmedlarna av medicinsk 

turism. PMTI är Filippinernas egen hemsida som skapades av den filippinska statens 

förfrågan och erbjuder alla delar som förmedlare såsom bokning, information och 

service som innebär att de finns till som en hjälpande hand under processen. iCare är 

annorlunda på så sätt att de fokuserar på den medicinska delen och på att leverera 

information och bokning av säker medicinsk turism (Nils Rydberg 2014-11-19). 

Sökningarna gjorde att författarna kom i kontakt med Nils Rydberg som är VD för 

iCare som är ett företag som arbetar med att informera om och anordna medicinska 

resor. Varför Nils Rydberg valdes som en intervjuperson var på grund av att han arbetar 

aktivt inom branschen genom iCare men även som föreläsare av medicinsk turism.  

 

2.3 Datainsamling 

Studiens datainsamling av empirisk data har gjorts genom tre olika innehållsanalyser 

och en kvalitativ intervju. Intervjun blev öppen och ostrukturerad där författarna gav 

intervjupersonen ämnet och personen fick möjligheten att prata fritt och dela med sig av 

sina erfarenheter. Enligt Bryman (2011) tenderar en ostrukturerad intervju att likna ett 

vanligt samtal och blir väldigt flexibel, vilket det blev i vårt fall då spontanintervju 

genomfördes. Intervjun genomfördes 2014-11-19 och varade i en timme. I och med att 

intervjun var en spontanintervju skrevs en sammanfattning av samtalet ner med en gång 

efteråt för att informationen skulle bli så exakt som möjligt för att vara användbar i 

studien.  

 

Även sekundärdata har använts och är först och främst forskningsdata från andras 

undersökningar så som litteratur, vetenskapliga artiklar och hemsidor som har legat till 

grund för modellen Medicinskt turismsystem (figur 2). Författarna har tolkat 

sekundärdata utifrån forskningsfrågan, vilket kan skapa ett problem då författarna av 

sekundärdata högst sannolikt haft sitt syfte med den utförda studien som ligger till 

grund för deras insamling av data, och gjort sina tolkningar utifrån det. Det var därför 

viktigt att det fanns med i bakhuvudet när författarna gjorde studien och på samma sätt 

tolkades litteraturen efter studiens syfte. Även Smith (2010) förklarar vikten av att vara 
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medveten om tolkningens påverkan. Författarna har även haft i åtanke att det Nils 

Rydberg (2014-11-19) berättar kan tolkas och missförstås av författarna och få en annan 

innebörd än den Nils Rydberg ämnade.  

 

2.4 Innehållsanalys 

För att hantera informationen på hemsidorna har metoden innehållsanalys använts, 

vilket är en metod som strukturerar och systematiserar informationen med utgångspunkt 

i studiens teoretiska begrepp. Utöver vanliga texter kan innehållsanalyser göras på 

hemsidor, vilket tidigare har gjorts av Brejla & Gilbert (2014) och Ting et. al. (2013) 

samt Harder & Jordan (2013) och detta har inspirerat författarna att ta del av vissa delar, 

såsom att använda sig av kategorier. Motiveringen till att en innehållsanalys har använts 

är att det är en flexibel och bra metod för att samla in data, samt enkelt att komplettera 

data vid behov då hemsidorna oftast alltid finns tillgängliga, vilket inte alltid är fallet 

med intervjupersoner. Författarna sökte efter bakomliggande teman så kallade 

kategorier i det material som har analyserats. Kategorierna som skapades utifrån 

teorierna som ledde till författarnas modell (figur 2) har använts som sökord för att 

skapa kunskap anpassad för att kunna besvara forskningsfrågan. Att analysera text 

genom en innehållsanalys är enligt Bryman (2011) och Elo & Kyngäs (2007) ett av de 

vanligaste tillvägagångssätten för att hantera text. Författarna har använt 

innehållsanalyserna för att analysera och tolka de tre olika medicinska 

turismhemsidorna för att förstå hur den medicinska turismprodukten fungerar på 

Filippinerna. Genom användning av innehållsanalyser kunde mönster hittas om hur 

medicinsk turism förmedlas och för att sedan analysera dessa mönster kunde en 

förståelse för hur medicinsk turism kan fungera i praktiken. Författarna ville se hur 

förmedlare arbetar med att informera och leverera medicinsk turism genom att använda 

sig av Vaismoradis et. al. (2013) frågor: vem som säger vad, till vem och med vilken 

effekt. 

 

Innehållet på hemsidorna har tolkats utifrån en hermeneutisk tolkning i och med att 

innehållet har tolkats för att få fram innehållets mening utifrån hemsidornas perspektiv 

(Bryman 2011). Författarna ville svara på frågorna vad det är som visar sig och vad 

innebörden av texten och bilderna på hemsidorna är. I och med att tolkningen gjordes av 

författarna kan inte tolkningen vara objektiv då personer alltid har en förförståelse med 

sig.  
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2.4.1 Preparation phase 

Författarna startade med den så kallade “preperation phase” (Elo och Kyngäs 2007) för 

att veta vilka områden som skulle analyseras. Genom att operationalisera begreppen 

“medical tourism”, “The Philippines” och “Providers” genom sökmotorn Google, fick 

författarna fram en mängd olika hemsidor som alla levererade medicinsk turism vilket 

resulterade i att tre hemsidor valdes ut. Analysen började med att söka information som 

kunde kopplas ihop med de olika kategorierna. Den medicinska delen är pris, kvalité, 

teknologi och globalisering och vårdköer och försäkring. Turismproduktsdelen är 

destination, attraktion, logi, mellanhänder och transport. Utifrån kategorierna växte det 

fram frågor som ämnades besvaras, till exempel i kategorin pris, där en av frågorna var 

hur pris i relation till medicinsk turism hanteras. 

 

2.4.2 Organizing phase 

Nästa steg i analysprocessen är “organizing phase” (Elo & Kyngäs 2007) där 

informationen som samlades in analyseras utifrån vem det är som säger vad, vart det 

händer någonstans, vad det är som händer och varför (Elo & Kyngäs 2007). Utifrån 

kategorierna kunde fokus riktas på rätt information för att kunna bygga den kunskap 

som krävdes för att svara på forskningsfrågan. När informationen hade samlats in kunde 

en empirisk prövning utföras för att se hur väl empirin stämmer överens med teorierna 

och tidigare forskning. Genom en användning av bilder och citat från hemsidorna kan 

läsaren lättare förstå hur hemsidorna är uppbyggda och de exempel som ges blir 

tydligare för läsaren. Målet var att ge en utförlig beskrivning av fenomenet (Elo & 

Kyngäs, 2007), detta kunde uppnås genom att använda sig av kategorierna och sedan 

utföra det sista steget som var “reporting phase” (Elo & Kyngäs 2007) och innebär att 

forskaren rapporterar det som analysen har kommit fram till. 

 

2.5 Metodkritik 

Något som ansågs vara en svårighet under studiens genomförande var den teoretiska 

insamlingen av sekundärdata, då mycket av materialet inte var tillgängligt. I och med att 

utvecklingen av medicinsk turism har skett i en snabb takt ansåg författarna att 

sekundärdata var tvungen att vara uppdaterad för att informationen skulle vara relevant. 

Det var väldigt viktigt att data som samlades in var av relevans för forskningsfrågan. Vi 

ansåg att det var viktigt att ha god kunskap om ämnet genom att läsa om tidigare 

forskning för att kunna genomföra innehållsanalysen och intervjun på bästa sätt. Detta 
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styrks av Grønmo (2004) som anser att desto mer kompetent forskaren är på fältet, desto 

större är möjligheterna att få fram ett datamaterial med hög validitet.  
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3. Medicinsk turism 

3.1 Bakgrund till begreppet 
Medicinsk turism som begrepp är relativt nytt, men fenomenet har länge funnits runt om 

i världen (Fisher & Sood, 2014). Enligt Connell (2013) har medicinsk turism växt 

väldigt snabbt sedan nittiotalet, med tusentals patienter som åker till länder så som 

Thailand, Indien och Mexico.  Egyptiska tempel är vad som tidigast tillhandahållit 

hälsoturism, även om de snarare hade ett religiöst än medicinskt syfte (Stolley & 

Watson 2012). Enligt Debata et. al. (2013) och Stolley & Watson (2012) reste antikens 

greker till medelhavets varma och helande källor och pilgrimer reste till tempel för att ta 

del av till exempel ritualer. Under renässansen åkte människor till olika kurorter för att 

läkarvetenskapen ansåg att det var gynnsamt för hälsan att “dricka brunn”. Kurorterna 

fick en allt större betydelse för människor som ville hitta botemedel för till exempel 

reumatism, syfilis med mera och till en början var det enbart rika personer som kunde 

göra dessa hälsoresor (Bohlin & Elbe 2007). I den medicinska turismens början var det 

främst patienter från utvecklingsländer som reste för att söka medicinsk hjälp i andra, 

mer utvecklade länder när ländernas sjukvård inte kunde leverera den vård och service 

patienterna behövde (Woo & Schwartz 2014), Fisher & Sood 2014). Woo & Schwartz 

(2014) förklarar också att det har skett ett skifte från att patienter åkte till utvecklade 

länder så som USA, men idag har det bytts ut mot länder som anses vara mindre 

utvecklade men erbjuder en bättre sjukvård. 

 

3.2 Definition 

Ross (2001) i García-Altés (2004) menar att det inte finns någon enhetlig definition av 

hälsoturism men att det stort sett kan definieras som människor som reser från sin 

hemort på grund av hälsoskäl. Enligt Woo & Schwartz (2014) avses hälsoturism oftast 

som organiserat resande utanför den vardagliga miljön för att ta hand om, förbättra och 

återställa individens välmående i kropp och själ. Connell (2013) menar att hälso-och 

wellnessturism har differentierats som att vara för mjukt och obetydligt för att kunna 

vara medicinsk turism. Många forskare använder begreppet medicinsk turism som en 

paraply-term där vikten av förbättrad hälsa är nyckelkomponenten för turister som åker 

utomlands för att genomgå medicinska behandlingar, snarare än de mer passiva 

processerna som hälso-och wellnessturism innebär. Medicinsk turism kommer från 

hälsoturism och innebär sjukvård som attraherar besökare från olika länder eller 
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regioner för att genomgå medicinska behandlingar samt att turista i landet (Lin 2014). 

Medicinsk turism som en turismform innefattar resande över internationella gränser för 

att få ett brett utbud av medicinska tjänster som ofta kombineras med semester, nöje och 

avkoppling samt friskvård och andra sjukvårdstjänster (Heung et.al. 2010). Woo & 

Schwartz (2014) förklarar medicinsk turism som människor som reser långa distanser 

och till andra länder för att ta del av sjukvård, tandvård och kirurgi, samtidigt som de är 

som vanliga turister på semester. Enligt Menvielle (2014) delas medicinsk turism in i 

två olika delar, dels livsavgörande medicinsk turism så som hjärtoperation men även 

icke livshotande medicinsk turism som wellness turism vilket kan innebära yoga och 

meditation och även spa-och badturism finns på många ställen runt om i världen. I 

många fall kombineras dessa två indelningar, turisten vill åt både det biomedicinska och 

landets traditionella medicinska behandlingar (Turner 2011). Woo & Schwartz (2014) 

delar också in medicinsk turism i två delar, själva outsourcingen av sjukvård 

karaktäriserad av att patienten åker till ett annat land för medicinska behandlingar men 

även att patienten tar del av turismaktiviteter. Patienten åker alltså bort från sitt hem till 

en annan destination för att ta del av medicinska behandlingar. Detta visar sig i Leipers 

modell nedan där turisten åker bort från hemmet för att ta del av turism. 

 

Figur 1 Turismsystemets grundmodell, Leiper (1990) i Kamfjord (1999) 

Enligt Kamfjord (1999) har Leipers grundmodell tre områden, det första är 

avreseområdet alltså utgångspunkten för turistens resa. Den andra är genomreseområdet 

där turisten reser till och från bestämmelseorten och den tredje är besöksområdet och är 

det område som turisten besöker. Denna modell beskriver hur turismen såg ut från 

början när charterturismen var normen och där huvudmålet med resan var att åka bort 

från hemmet till en ny ort. Enligt Poon (1993) har turismen ändrats från att enbart 
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handla om massturism så som standardiserade sol och baddestinationer till att turisten 

har förändrats och vill planera sin egen resa utefter sina egna intressen och personlighet. 

Turisten vill ha valmöjligheter och turismindustrin förändras till en mer flexibel 

turismindustri. Det är den nya turisten som är den största drivkraften till förändringen. 

Denna förändring gör att nya nischade delar kommit till inom turismen så som 

medicinsk turism.  

 

Teknologiutvecklingen och att världen blivit allt mer global är en stor del i att 

förändringen har kunnat ske. Enligt Urry & Larsen (2011) har utveckling av teknologi 

och globalisering även lett till att turistens “gaze” har förändrats. I och med att det finns 

fler valmöjligheter leder det till att turistens reseanledning blir mer individuell än vad 

den tidigare har varit när det var massturism och allting skedde på samma sätt, det var i 

princip bestämt vilken slags reseanledning turisten skulle ha. Idag sker den efter 

personens personlighet och tidigare erfarenheter. I och med att turisten blir allt mer 

personlig och individuell skapas nya nischer för att turisterna vill ha turism anpassat 

efter deras personlighet och behov och därför måste turismen utveckla nya grenar för att 

tillfredsställa dessa nya behov. Modellen i figur 1 har andra forskare använt sig av och 

utvecklat konceptet med Leipers hemma-borta modell, exempelvis Minghetti och 

Buhalis (2010) som har byggt vidare modellen genom att lägga till bland annat utbud 

och efterfrågan för att kunna förtydliga turismens digitala klyftor. Även Cooper (1998) 

har använt sig av modellen hemmaborta för att beskriva hur turismsystemet ser ut 

genom att lägga till de marknadskrafter som påverkar turistens resande. Leipers modell 

är alltså vanligt förekommande inom forskning om turism och därför har författarna valt 

att använda sig av denna modell för att förklara i figur 2 hur medicinsk turism är 

uppbyggt. 
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Figur 2 Medicinskt turismsystem 2014 

 

Figur 2 är en utvecklad version av Leipers (1990) grundmodell av turismsystemet i 

Kamfjord (1999) utifrån medicinsk turism. Mellanområdet är detsamma som 

grundmodellen och visar att turister reser från hemmet till besöksplatsen och är det som 

driver turisten till att resa. För att förstå medicinsk turism har ytterligare faktorer lagts 

till för att specificera och förstå fenomenet. Det nedre området går under medicin och är 

medicinska faktorer i skapandet av medicinsk turism. I det övre området turism finns 

det fem olika delar som ingår i turismprodukten som utgör den turistiska delen av 

medicinsk turism och påverkar hur den medicinska turismprodukten ser ut. Dessa 

kommer att förklararas närmre nedan i nästa kapitel. 

 

3.3 Medicinska faktorer 

3.3.1 Pris 

Medicinsk turism är marknadsförd som en lösning till höga medicinska kostnader och 

hindrande sjukhussystem och tillåter patienterna att välja den typ av sjukvård de vill ha, 

destination, tid och bekvämligheter. Medicinsk turism bygger på tanken av att vården är 

en produkt och att patienterna är rationella kunder och att möjligheten till billigare 

sjukvård utomlands demokratiserar sjukvården (Wilson 2011), (Dalstrom 2013). 

Medicinsk turism är ett alternativ för de som önskar att sänka sina sjukvårdsutgifter 

genom att åka till länder där medicinska ingrepp är billigare än alternativen i hemlandet 

(Chambers & McIntosh 2008), (Heung et.al. 2010). En anledning till att den medicinska 

turismen har ökat de senaste åren är stigande vårdkostnader (Fisher & Sood 2014) och 
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enligt Chambers & McIntosh (2008) är pris en av de viktigare motivationsfaktorerna till 

varför människor åker till andra länder för att genomgå medicinska behandlingar. Oftast 

åker patienter till låg- eller mellaninkomstländer för att de har lägre priser än de mer 

utvecklade länderna. Höga kostnader i samband med möjligheten och tillgängligheten 

att faktiskt resa till ett annat land för att behandlas är något som gör att patienter väljer 

medicinsk turism (Wang 2012). 

3.3.2 Kvalité 

Enligt Menvielle et. al. (2014), Woo & Schwartz (2014) är bättre sjukvård ett skäl till 

att människor reser utomlands för medicinska anledningar. Menvielle et. al. (2014) 

menar också att turism väcker tankar om semester och resande för att upptäcka nya 

platser medan medicin väcker tankar om smärta, risker och stress. Stressen som 

kommer utav att operera sig finns alltid där både innan, under och efter en operation har 

utförts. En ytterligare anledning till att medicinsk turism har ökat är att tillgången till 

vissa sorters behandlingar blir begränsade. Även när det handlar om behandlingar och 

ingrepp som inte är lagliga, tillgängliga eller en bristvara kan vara anledningar till 

medicinsk turism, som till exempel kan inkludera stamcellsbehandlingar och 

organtransplantationer (Fisher & Sood, 2014). Horowitz et.al. (2007) skriver att 

medicinska turister blir utsatta för de många olika val som finns i olika länder och det 

kan vara svårt för dem att identifiera vilka läkare, sjukhus etc. som erbjuder den bästa 

kvalitén.   

3.3.3 Teknologi och globalisering 

Enligt Mowforth & Munt (2008) är globalisering ett koncept som försöker kapsla in 

processer som sker på en global skala. Det handlar om att det känns som att världen 

krymper och människors nätverk kommer närmre varandra genom teknologin. Den 

medicinska turismexpansionen har blivit möjlig genom globaliseringen av sjukvård och 

reglerna kring att ta sig från ett land till ett annat för att ta del av sjukvård har minskat, 

därför har det blivit enklare för patienter att ta sig över nationella gränser för 

medicinska behandlingar (Hall 2013). McCallum & Jacoby (2007), Whittaker et. 

al.  (2010) menar att medicinsk turism utnyttjar utvecklingen av information, medicinsk 

teknologi samt globalisering. Medicinsk turism sker i den globala värld som främjas av 

finanser, konsumtion, transport och kommunikation, vilket i sin tur har spridits genom 

en global informationsspridning via internet (Dalstrom 2013). Enligt Menvielle et. al. 
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(2014), Woo & Schwartz (2014) är utvecklad teknologi i värdlandet ett av de motiv som 

driver en patient till att söka vård utomlands. Låga kostnaderna för att resa är en faktor 

som får fler att ta del av medicinsk turism (Chambers & McIntosh 2008) och Mowforth 

& Munt (2008) menar att globaliseringen är bidragande till att allt fler reser till andra 

länder. Att teknologin har utvecklats och att standarden på sjukvården har förbättrats i 

utvecklingsländer är också en viktig faktor till att fler söker sig utomlands till 

utvecklingsländer för medicinska behandlingar. 

3.3.4 Vårdköer och försäkring 

Enligt Menvielle et. al. (2014), Woo & Schwartz (2014) är kortare väntetider jämfört 

med i hemlandet en faktor som påverkar valet av att åka utomlands för medicinsk vård. 

Långa väntetider ser Fisher & Sood (2014) som en orsak till ökningen av medicinsk 

turism, och även Chamber & McIntosh (2008) anser att långa väntetider är ett viktigt 

motiv till att medicinsk turism blir allt mer populärt. För patienter från länder med ett 

statligt vårdsystem som kontrollerar tillgängligheten till sjukvårdstjänster är den största 

orsaken till medicinsk turism att kringgå förseningar i samband med vårdköer, vilket 

alltså görs genom medicinsk turism (Horowitz et. al. 2007). Försäkringssystem ser olika 

ut i alla länder och McCallum & Jacoby (2007), Horowitz & et. al. (2007), Chambers & 

McIntosh (2008) visar att det i USA finns många som har för dåligt försäkringsskydd 

som inte klarar att täcka dyra, oväntade situationer. En stor del av befolkningen är helt 

utan sjukförsäkring vilket gör att dessa personer istället reser till andra länder. 

3.4 Turismproduktens faktorer  

3.4.1 Destination 

En destination kan representera en mix av olika produkter och tjänster som sammanförs 

för att tillmötesgå turisternas efterfrågan, men även som platser dit turister reser för att 

få specifika upplevelser. För många turister är destinationen den primära 

motivationsfaktorn som ligger bakom beslut och förväntningar (Cooper et. al. 2008). 

Enligt Viken & Aarsaether (2013) vill destinationen ge besökarna en minnesvärd och 

tillfredsställande upplevelse.  Det är turisternas image av destinationen som avgör om 

de kommer att välja den destinationen och därför är det viktigt att den bild som 

turisterna har av destinationen faktiskt stämmer överens med vad destinationen erbjuder 

i verkligheten (Middleton et. al. 2009). Enligt Cooper et. al. (2008) är det viktigt att 

destinationer arbetar på ett sådant sätt att destinationen effektivt kan konkurera med 
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andra destinationer så att den kan utveckla och förstärka destinationen men även 

samtidigt skydda kärnresurserna från att förändras till det sämre. 

 

Utvecklingen sker idag väldigt snabbt vilket gör att destinationer måste hanteras och 

marknadsföras på nya sätt för att hänga med i utvecklingen som sker inom medicinsk 

turism (Cooper et. al. 2008). Idag ser många låg- till medelinkomstländer potentialen 

med att utveckla medicinsk turism och arbetar med att förbättra landets attraktivitet som 

en destination som erbjuder medicinsk turism. En nyckelfaktor för att medicinsk turism 

ska kunna fungera är att turisten känner sig nöjd med de behandlingar och den service 

som erbjuds. Oftast anser turisten att det är väldigt svårt att utvärdera kvalitén på den 

medicinska turismprodukten både innan och efter genomförd behandling. Om turisten 

väljer fel destination kan det leda till att kvalitén är för låg och behandlingen blir dåligt 

utförd, det kan i sin tur påverka turistens välmående. På grund av att det är en produkt 

som innebär en hög risk skapar det en produkt som kräver ett högt involverande från 

turisten. Det är dessa två faktorer som motiverar turisten att söka mycket och trovärdig 

information innan ett beslut tas (Woo & Schwartz 2014). 

3.4.2 Attraktion 

Enligt Woo & Schwartz (2014) handlar en del av medicinsk turism om att patienten 

återhämtar sig samtidigt som den tar del av turismaktiviteter som finns på destinationen. 

Attraktioner är den viktigaste anledningen till att en turist reser till en destination och 

vissa attraktioner kan till och med ha så stark attraktionskraft att turisten väljer 

destination efter just den attraktionen (Cooper et. al. 2008). Hudson & Li (2012) ser 

även möjlighet till semester som en anledning till att medicinsk turism växt så pass 

mycket, och denna anledning bidrar till den totala attraktionen av medicinsk turism. 

Enligt Chambers & McIntosh (2008) handlar medicinsk turism främst om hälsovård och 

patienterna har en begränsad möjlighet att delta i normala turismaktiviteter, de 

aktiviteter som utövas sker vid sidan om och är inte det primära målet med resan. Själva 

turismdelen av medicinsk turism är inte den del som det har forskats om i så stor 

utsträckning. 

3.4.3 Logi 

Enligt Han & Hyun (2014) används hotellen som ett sätt att differentiera sig från andra 

länder som erbjuder medicinsk turism. Hotellen är oftast kombinerade med sjukhusen 

och kallas meditel och rummen är inte som traditionella sjukhusrum utan mer som 
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lyxhotell med medicinska resurser. Turister upplever många svårigheter och besvär med 

att resa som medicinsk turist detta kan tillexempel vara språket, dålig kommunikation, 

otillräcklig uppföljning och låg kvalité på servicen. På grund av dessa svårigheter blir 

många turister väldigt frustrerade på de medicinska destinationerna. Att ta emot 

medicinska behandlingar, sjukvård eller estetiska ingrepp på ett medicinskt hotell kan 

möjligtvis reducera dessa svårigheter. Andra förbättringar innehåller effektiv 

kommunikation med personal som pratar samma språk och har en god medicinsk 

kunskap, bekväm fysisk miljö och en bra kvalité på sjukvården men även på det 

medicinska hotellet. Cooper et. al. (2008) menar att logi tillkommer som en effekt av att 

turister reser och då måste ha någonstans att bo. Det är sällan att till exempel ett hotell 

är den primära orsaken till att en resa blir av, utan utgörs oftast som en extra dimension 

till exempel bra service, som höjer den primära orsaken till resan. Logi är dock 

fortfarande en viktig del, då det krävs för destinationer som söker turister som stannar 

en längre tid. 

3.4.4 Mellanhänder 

Cooper et.al. (2008) menar att det egentligen inte finns något behov av mellanhänder 

inom turism eftersom turisten kan köpa alla olika delar direkt från producenterna. Dock 

används mellanhänderna ändå flitigt eftersom kopplingen mellan leverantörerna av 

turismprodukter och konsumenterna är bristfällig. Mellanhänder hjälper till med att 

planera turisters resor för att underlätta för turisten. Hudson och Li (2012) däremot 

betonar vikten av mellanhänder inom medicinsk turism genom att förklara hur 

medicinska resebyråer och andra mellanhänder blir bryggan mellan turisten och 

sjukhusen. Organiserad sjukvård i andra länder kräver bland annat köp av flygbiljetter, 

att hitta rätt sjukhus med kvalificerade läkare, reservation av hotell, ordna med 

betalning samt överlämnande av turistens journaler vilket gör mellanhänderna viktiga. 

Cooper et. al. (2008) förklarar detta som att alla individuella delar av en turismprodukt 

paketeras tillsammans för att underlätta, för att sedan distribueras till marknaden på ett 

effektivt sätt. Då mellanhänderna anses vara viktiga inom medicinsk turism har företag 

med inriktning på medicinsk turism enligt Connell (2013) blivit resebyråer som 

förenklar och förmedlar medicinskt resande. Även Turner (2011) har uppmärksammat 

att dessa företag liknar resebyråer och menar att aktiviteter som arrangemang kring 

transporter, hotell och olika turistaktiviteter ger en insikt i hur sjukvård kan bli 

ihopkopplad med det som ofta ses som traditionell turism. Även sjukhuskedjor har blivit 
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integrerade i turismindustrin och ger exempel på sjukhus i Singapore som arrangerar 

transfers till och från flygplatser, bokar in släktingar på hotell och hjälper till att 

arrangera lokala rundturer (Hudson & Li 2012). 

3.4.5 Transport 

Resandet har dessutom blivit enklare på grund av globaliseringen och det har skett en 

hastig utveckling av teknologi vilket gör medicinsk turism mer tilltalande till allt fler. 

Hudson & Li (2012) anser att transporten och möjligheten till att resa billigt blivit en 

avgörande faktor för medicinsk turism och menar att detta har gjort att medicinsk turism 

breddats från att vara en lyxprodukt till något som kan utnyttjas av allt fler människor. 

Internationell mobilitet för sjukvård är skiftande och komplicerad, speciellt i och med 

att det sker över landsgränser (Connell 2013). Enligt Middleton et. al. (2009) är 

transport en viktig del i turismprodukten på tre olika sätt och det första är hur turisten 

når destinationen, det andra är hur turisten tar sig runt på destinationen och i vissa fall 

kan även transporten vara det huvudsakliga syftet med resan. Idag är transporten en stor 

del av en människans liv och speciellt flygindustrin som växer sig större hela tiden, 

vilket är en effekt som kommer av globalisering och globala samarbeten mellan olika 

företag i världen. I och med att det blev mycket enklare att flyga över länders luftrum så 

kallat “open skies” skapades ökad konkurrens och ytterligare svårigheter att överleva 

som flygbolag. Ett av de största hoten mot flygindustrin är miljön, vilket inte går att 

komma ifrån och som kommer att fortsätta försvåra flygindustrins överlevnad (Doganis 

2006). 
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4. Innehållsanalys av PMTI, MyMEDHoliday och iCare 

4.1Tre mellanhänder inom medicinsk turism 

Philippine Medical Tourism Inc (PMTI) är ett företag och en hemsida som drivs av 

staten och the Department of Tourism som erbjuder förstahandsinformation om 

medicinsk turism i Filippinerna och arbetar som en mellanhand med bokning av paket 

för att underlätta processen för den medicinska turisten.  

 

iCare är en hemsida som drivs av Medical Tourism Sweden AB, ett svenskt företag som 

förmedlar och informerar om medicinsk turism. iCare arbetar med medicinsk turism, 

inte wellnessturism så som spabehandlingar så som många andra förmedlare 

kombinerar för att locka fler kunder. 

 

Mymedholiday.com är en amerikansk hemsida som erbjuder information om 

medicinska turismdestinationer runt om i världen, men även om olika samarbeten med 

sjukhus. Det finns olika flikar där den blivande patienten kan läsa om olika 

behandlingar, destinationer och vilka medicinska förmedlare som det finns att välja på. 

4.2 Medicinska faktorer 

4.2.1 Pris 

Som nämnts tidigare är medicinsk turism en lösning till höga kostnader inom 

medicinska behandlingar. Medicinsk turism tillåter patienterna att välja den typ av 

sjukvård, destination, tid och bekvämligheter som dem vill ha (Wilson, 2011), 

(Dalstrom 2013). På iCares hemsida finns det en flik som heter prisindikator (se bild 1) 
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Bild 1iCare och Filippinerna 

 

Med hjälp av prisindikatorn kan turisten jämföra hur priserna på somliga behandlingar 

skiljer sig mellan några olika länder. iCare menar att det är bra med prisjämförelser men 

att det i de flesta fall är nödvändigt med personliga kostnadsförslag. Detta visar sig även 

hos Chambers & McIntosh (2008), Heung et.al. (2010) som anser att medicinsk turism 

är en möjlighet för de som önskar att sänka sina sjukvårdsutgifter genom att turisten 

åker till länder där medicinska ingrepp är billigare än behandlingarna i hemlandet. 

 

 In Philippines, one can get medical treatment at surprisingly low costs. A part 

from the surgical procedures, the medications which are required during the recovery process 

also cost less in this country. (MyMEDHoliday.com 2014-12-19) 

 

Som citatet ovan visar används priset som en faktor för att locka turister till 

Filippinerna. Priset är en av de viktigare motivationsfaktorerna till varför människor 

åker till andra länder för att genomgå medicinska behandlingar (Chambers & McIntosh, 

2008) och därför är i många fall troligtvis priset en avgörande faktor för en potentiell 

medicinsk turist som väljer Filippinerna. Därför kan det vara bra att ha ett ungefärligt 

prisförslag presenterat på hemsidan, trots att det är unikt för varje enskilt fall. 
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MyMEDHoliday beskriver fördelarna med att åka till Filippinerna för att genomgå 

medicinska behandlingar och dessa är att sjukhusen erbjuder mycket prisvärda 

behandlingar som visas i bild 4. Även en bred variation av behandlingar allt från 

högriskbehandlingar till kosmetiska behandlingar. Som nämnts ovan i citatet erbjuder 

Filippinerna prisvärda medicinska behandlingar men även mediciner som behövs under 

återhämtningen till låga kostnader. Som citatet nedan beskriver är det väldigt billigt att 

bo på Filippinerna jämfört med i många länder, vilket gör att även om det kostar att bo 

och transportera sig till Filippinerna kommer den totala behandlingskostnaden för 

patienten vara mycket mindre än i hemlandet. 

 

 The living cost in Philippines is also very low when compared to foreign 

countries. So, even if the accommodation and transportation cost are added, the total treatment 

cost for visitors will be very much lower than their home country. (MyMEDHoliday 2014-12-

19) 

 

Till exempel kostar en natt på det femstjärniga hotellet Makati Shangri-la Manila runt 

2100-2300 kr och på Parque Espana Residence hotel ligger priset runt 600-700 kr (se 

bild 2 till vänster) (Tripadvisor, 2014-12-15). Att flyga till Filippinerna från USA och 

Europa innebär en väldigt lång flygsträcka(se bild 3 vänster & höger upptill) och 

innehåller oftast mellanlandningar. Trots detta är resan väldigt billig, till exempel kostar 

en enkelresa från London till Filippinerna ungefär 6000 kr (se bild 3 Flygresor.se till 

höger) Bilderna nedtill i bild 3 visar flygsträckorna Japan-Filippinerna och Australien-

Filippinerna och dessa länder är populära destinationer som reser till Filippinerna för 

medicinsk turism. Från dessa länder är det enklare att ta sig till Filippinerna och 

flygtiden är betydligt kortare, vilket därmed leder till att priset blir billigare och att fler 

turister har möjlighet att resa till Filippinerna och ta del av deras medicinska 

behandlingar.  
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Bild 2 Pris på boende och flyg  

 

Bild 3 Avstånd till Filippinerna 

PMTI visar priser på ett tiotal olika paket där operationer ingår. De visar priset både i 

filippinsk valuta och i amerikansk valuta och visar vid de flesta paket även en 

jämförelse med hur priset skiljer sig från hur mycket operationen kostar i USA. Ett 

exempel på hur detta ser ut går att se på bild 7 under rubriken destination där det handlar 

om en höft-eller knäoperation. Denna operation kostar i USA ca 40 000 dollar och i 

Filippinerna kostar samma operation 10 894 dollar, vilket alltså nästan blir en fjärdedel 

billigare än i USA. Det framgår inte helt tydligt på PMTIs hemsida ifall den 
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amerikanska kostnaden endast står för operationen eller om det är ett paket likvärdigt 

det som PMTI erbjuder vilket kan leda till förvirring från turistens håll. I Asian 

Sentinels (2013) artikel visas även flera prisförslag i kombination med en jämförelse 

med andra länder (se bild 4) där det går att se att priserna på operationer i Filippinerna i 

många fall skiljer sig väldigt mycket jämfört med i detta exempel USA, Singapore och 

Thailand. 

 

Bild 4 Prisjämförelse medicinska behandlingar 

Prices are based on procedures with no complications 

Dollar Prices may change due to fluctuations in currency exchange rates 

Prices inclusive of all taxes (Philippine Medical Tourism Inc. 2014) 

 

Citatet ovan visar att PMTI är medvetna om att priserna kan förändras, och att de inte 

vill vilseleda sina potentiella kunder. Det är viktigt och bra att PMTI påpekar att 

priserna kan ändras då priset är en så pass viktig och avgörande motivationsfaktor inom 

medicinsk turism. Skulle priset vilseleda patienten kommer det troligtvis leda till att 

patienten inte blir nöjd med upplevelsen. PMTI lägger inte till fler kostnader för att 

anordna dessa resor, vilket gör att priserna är de samma som om patienten skulle 

kontakta läkaren själv. Precis som PMTI tar iCare inte heller extra kostnader för vården 

och alla priser kommer direkt från vårdförmedlaren. Det finns dock många medicinska 

mellanhänder som lägger på en kostnad för vården. Företag som är seriösa använder sig 

av transparenta kostnader och adderar inte extra kostnader för vården för att tjäna 

pengar på kunden (Nils Rydberg, 2014-11-19). Medicinsk turism skiljer sig från andra 
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turismgrenar på så sätt att det extremt viktigt att ha turistens välmående i åtanke och 

därför går det inte ha inställningen att enbart tjäna pengar på medicinsk turism som 

förmedlare då oftast patientens välmående inte prioriteras i de fall då förmedlaren väljer 

pengar framför patienten. 

 

iCare har, som nämnts tidigare, en prisindikator, där Filippinerna dock inte finns med 

som ett land att jämföra mot, vilket Nils Rydberg (2014-11-19) förklarat att Filippinerna 

idag är ett land som inte lockar svenskar. MyMEDHoliday skriver inte heller ut några 

prisförslag riktat mot Filippinerna, utan hänvisar och informerar endast till sjukhus som 

de anser vara bra. Både genom iCare och MyMEDHoliday måste patienten alltså ta 

kontakt innan denne kan få ett pris på vad operationen som ska genomgås kostar. I 

många fall kan det vara bra då patienten själv måste ta första steget och faktiskt höra av 

sig till förmedlaren och svara på frågor om sin medicinska situation, detta leder till att 

patienterna verkligen är intresserade på riktigt av att göra en behandling. 

4.2.2 Kvalité 

Enligt Menvielle et. al. (2014), Woo & Schwartz (2014) är möjligheten till bättre 

sjukvård ett skäl till att människor reser utomlands för medicinska orsaker. PMTI är 

också ett allmänt antaget företag av Filippinernas Department of Tourism och Health 

och The Philippine Tour Operaters Association. PMTI arbetar endast genom staten och 

internationella institutioner för att enligt dem kompromissar de inte om patientens hälsa 

och välmående, vilket visar sig på deras hemsida genom citatet nedan.   

 

We work only with government and internationally accredited establishments 

because as an integrator, we never compromise when it comes to caring for your health and 

wellness. (Philippine Medical Tourism Inc. 2014-12-12) 

 

Det viktigt att hela tiden värna om turistens välmående och agera som en seriös 

förmedlare i alla delar av leveransen av den medicinska turismen till turisten. En så stor 

förmedlare som PMTI som faktiskt arbetar med att förmedla en stor del av den 

medicinska turismen på Filippinerna och som gör detta på uppdrag från staten, 

Department of health och även Department of tourism måste tänka på detta när de 

förmedlar medicinska tjänster. 
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Horowitz et.al. (2007) skriver att det för medicinska turister kan vara svårt att utvärdera 

vilka läkare, sjukhus etc. som erbjuder den bästa kvalitén på grund av de många olika 

val som de blir utsatta för. Enligt MyMEDHoliday finns det sjukhus på Filippinerna 

som är internationellt erkända av det brittiska företagen QHA Trent och The Joint 

Commission International (JCI), bland annat St. Lukes, Makati Medical Center och 

Chong Hua Hospital. Nils Rydberg (2014-11-19) och Medical Tourism Association 

(2014-11-21) säger att en patient måste använda sig av kritiskt tänkande vid val av 

destination, sjukhus, läkare och vid eventuell medicinsk förmedlare för att skapa 

kunskap och samla in information. Han trycker extra mycket på vikten av att känna till 

infektionsrisker i landet. Det kan vara så att sjukhusen är i toppskick men utanför finns 

extremt stor infektionsrisk och många länder som erbjuder medicinsk turism är länder 

som inte är helt utvecklade i många delar och där hygienen brister. För att 

säkerhetsställa kvalitén på den medicinska turismprodukten måste det enligt Nils 

Rydberg (2014-11-19) finnas en myndighet som övervakar och att sjukhusen och 

läkarna har licens och anser att det viktigt att patienten är kritisk till hemsidor och 

företag som erbjuder medicinska behandlingar. Han har arbetat länge inom branschen 

och har då sett att det finns väldigt många oseriösa företag och detta skapar en osäkerhet 

i hela branschen. Åker turisten ifrån en destination utan att vara nöjd, kommer inte 

turisten anse att förmedlaren är seriös och sprider sedan ett dåligt rykte om förmedlaren 

och även branschen påverkas negativt som helhet. PMTI visar sin seriösitet genom 

deras företagsmål:  

 To deliver quality service to the delight of the clients  

 To be constantly abreast of global healthcare standards and keep partner 

institutions informed on current trends in medical and wellness packages 

towards continuous improvement in the delivery of integration services 

 To be a partner of the government in nation building by being a key 

player in the global healthcare industry (Philmedtourism.com 2014-12-

19) 

Målen beskriver att PMTI strävar efter att leverera högkvalitativ service för att 

patienterna ska bli nöjda och detta gör de genom att vara uppdaterade och medvetna om 

vilka standards som borde följas. Ett exempel på när en förmedlare var oseriös var en 

situation i Polen då en kvinna i 30-års ålder hamnade i koma efter en bröstoperation. 

Det visade sig att sjukhuset inte hade tillstånd att utföra plastikoperationer och 
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förfalskade kvinnans journal. Denna händelse fick stort genomslag i svensk och polsk 

media (Rensfeldt 2014) och väckte uppmärksamhet hos människor att det är viktigt att 

ta reda på ordentligt med information och använda sig av seriösa förmedlare. I detta fall 

var det inte bara just sjukhuset som var skuld till vad som hände utan det var även en 

förmedlare som borde ha sett till att allting skulle gått rätt till (Rensfeldt 2014). Att välja 

förmedlare med eftertanke är något som Nils Rydberg (2014-11-19) anser är viktigt och 

som turisten måste ta till sig, och tänka på innan de väljer förmedlare.  

 

Det faktum att sjukhusen som nämnts tidigare har fått JCI erkännanden tyder på att 

kvalitén på sjukhusen i Filippinerna är väldigt bra och kan minska de svårigheter 

Horowitz et.al. (2007) tar upp om att välja rätt sjukhus och läkare men som Nils 

Rydberg (2014-11-19) påpekar finns det andra aspekter än endast kvalitén på sjukhusen 

och läkarna som spelar in, så som infektionsrisken utanför sjukhusen. Detta är en viktig 

aspekt som alla förmedlare bör presentera för att visa på seriositet, genom att inte 

undanhålla de negativa aspekterna av medicinsk turism, utan genom att ta upp 

Filippinernas risker kan det bli säkrare för turisten. 

 

När en patient ska bestämma sig för en operation i Filippinerna använder sig PMTI av 

hemsidan för att förklara hur det går till för att patienten ska vara välinformerad och 

medveten om processen, men även för att visa att kvalitén är så hög som möjligt inom 

sjukvården för att säkerhetsställa patientens välmående. Det första steget en patient 

måste göra är att kontakta PMTI för att de ska kunna hjälpa till med vad patienten vill 

ha. PMTI arbetar på så sätt att de levererar information till patienten och svarar på deras 

frågor, så att patienten har kunskap och information om den medicinska behandling som 

ska göras. Patienten får förstahandskontakt med läkare dels för att patienten ska få den 

information och kunskap som är viktig att veta innan ett beslut tas, men även läkaren 

behöver få journaler för att veta patientens bakgrund och för att kunna genomföra den 

medicinska behandlingen på ett säkert sätt. Nedan visas hur processen presenteras på 

PMTIs hemsida:  
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Bild 5 Steg för steg process 

Processen börjar med att patienten tar kontakt med förmedlaren och får 

informationspaket om möjliga paket och behandlingar och därefter börjar 

kommunikationen mellan PMTI och patienten för att ta fram det paket som passar just 

den patienten. Väl på plats blir patienten hämtad på flygplatsen för att åka till hotellet 

och möta upp med läkarna och därifrån börjar processen med utförandet av 

behandlingen. När behandlingen är utförd börjar konvalescensen och sedan semestern. 

Hur processen hos iCare exakt går till från första kontakt till slutresultat finns inte 

angivet på iCares hemsida vilket Nils Rydberg (2014-11-19) förklarar med att det är 

specifikt för varje enskilt fall för att värna om patientens säkerhet vid behandling och 

därför går det inte att informera om detta förrän efter att patienten tagit den första 

kontaken.  

MYTH 1: Because it’s part of the tourism industry, medical tourism lacks 

credibility and shouldn’t be taken seriously. (Department of tourism, 2009) 

Citatet ovan visar att många tror att medicinsk turism är oseriöst på grund av det 

kopplas ihop med turism, vilket enligt Department of tourism inte stämmer då 

medicinsk turism kan tas lika seriöst som vanliga medicinska behandlingar. Det handlar 

om att få högkvalitativa behandlingar utomlands snarare än att få en behandling under 
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tiden du är på semester (Department of tourism 2009). En fråga som kan ställas är 

varför Department of Tourism känner behovet att avliva myter om medicinsk turism. En 

anledning kan vara att Filippinerna inte ska bli förknippade som en dålig medicinsk 

destination, de vill framhäva att även fast medicinsk turism är en del av turismindustrin 

så handlar det fortfarande om medicinska ingrepp som innebär höga hälsorisker, vilket 

gör att det krävs hög kvalité för att värna om turistens välmående. Nils Rydberg (2014-

11-19) anser att medicinsk turism bör skiljas från medicinskt resande, där han anser det 

senare som mer seriöst, då det är mer fokus på det medicinska och det som skulle kunna 

anses vara turism är endast själva transporten. 

 

Servicen måste vara av bra kvalité, inte bara sjukvården, för att den medicinska turistens 

helhetsupplevelse ska bli så bra som möjligt. I Filippinerna pratar ungefär 90 procent av 

befolkningen engelska, vilket gör det enklare för den medicinska turisten att förstå vad 

behandlingarna handlar om och missförstånd kan lättare undvikas (MyMEDHoliday).  

 

 Filipinos are a fun-loving people…hospitality is a common denominator in the 

Filipino character and this is what distinguishes the Filipino. Filipinos are problably one of the 

few, if not the only, English- proficient Oriental people today. Pilipino is the official national 

language, with English considered as the country´s unofficial one. (Philmedtourism.com 2014-

12-19)  

 

Att befolkningen och sjukvårdarna är engelsktalande och gästvänliga som citatet ovan 

säger förenklar alltså hela proceduren och Filippinerna kan särskilja sig från andra 

länder som erbjuder medicinsk turism. Det blir alltså en konkurrerande faktor som kan 

används till Filippinernas fördel. MyMEDHoliday menar att en orsak till att 

Filippinerna har lyckats som en medicinsk turismdestination är för att de ligger nära 

länderna Taiwan, Japan, Australien och Sydkorea som har en väldigt dyr sjukvård och 

patienter lockas därför till Filippinera som erbjuder hög kvalité till ett mycket bra pris. 

Det är viktigt att Filippinernas särskiljande egenskaper framhävs för att kunna 

konkurrera med andra medicinska destinationer och för att kunna växa och utvecklas 

som medicinsk destination. 

 

4.2.3 Teknologi och globalisering 

Som nämnts tidigare är globalisering enligt Mowforth & Munt (2008) ett koncept som 
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försöker kapsla in processer som sker på en global skala. Det handlar om de mänskliga 

nätverken som känns som att de blir allt mindre och mindre och integrerar grupper i nya 

kombinationer över nationella gränser. McCallum & Jacoby (2007), Whittaker et. al. 

(2010) menar att medicinsk turism utnyttjar förändringen inom information och 

medicinsk teknologi samt globalisering. Medicinsk turism sker enligt Dalstrom (2013) i 

en gemensam global arena och är främjad av den globala strömmen av finanser, 

konsumtion, transport och kommunikation. Detta visar sig dels genom att fler patienter 

kan ta del av medicinsk turism eftersom resekostnader är relativt låga (Chambers & 

McIntosh, 2008) och Mowforth & Munt (2008) menar att globaliseringen är bidragande 

till att allt fler reser till andra länder. Att teknologin har utvecklats och att standarden på 

sjukvården har förbättrats i utvecklingsländer är också en viktig faktor till att fler söker 

sig till andra länder för medicinska behandlingar. MyMEDHoliday menar att läkarna i 

Filippinerna är högkvalificerade i och med att många har arbetat inom länder så som 

USA, Australien och Storbritannien som visas i följande citat.  

 Most of the medical staff has international exposure, being trained and having 

worked in places like US, Australia and UK. They are also updated on the latest advancements 

in the field of medical science. Most of the doctors spend almost 2 months a year in the US, for 

advanced studies so as to be fully updated with the latest developments in their field of work. 

(MyMEDHoliday 2014-12-19) 

Som nämns i citatet spenderar läkarna ca två månader i USA för att vara uppdaterade 

om det senaste inom deras område. Globaliseringen har gjort det möjligt för de 

filippinska läkarna att studera utomlands och ta del av de senaste upptäckterna inom 

sjukvården. Detta skulle inte vara möjligt utan globaliseringen och standarden på 

sjukvården i Filippinerna skulle då blivit sämre, och därför har globaliseringen varit 

viktig för att kunna leverera medicinsk turism.  

För att resa till Filippinerna behövs det ett visum och än så länge finns det inget 

specifikt medicinskt turismvisum. Det finns dock vissa länder som kan resa till 

Filippinerna på ett turismvisum och dessa länder är USA, Canada, Storbritannien, 

Australien och Japan (MyMEDHoliday). På iCares hemsida framgår även att de 

nordiska länderna kan resa med turismvisum så länge resan inte överstiger 21 dagar. 

Genom globaliseringen har många gränser öppnats upp, vilket blir tydligt med de 

turismvisum som Filippinerna erbjuder länder, och med det planerade medicinska 

turismvisumet (Medical tourism magazine, 2013) som underlättar för medicinska 
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turister kan det antas att den medicinska turismen i Filippinerna kommer växa 

ytterligare. 

Utvecklad teknologi i värdlandet är enligt Menvielle et. al. (2014), Woo & Schwartz 

(2014) ett av de motiv som driver en patient till att söka sjukvård i andra länder och 

enligt MyMEDHoliday är de filippinska sjukhusen utrustade med den senaste 

teknologin inom sjukvård. På MyMEDHolidays hemsida och bilden till vänster visar att 

det är enkelt att söka sig den behandling som patienten är ute efter i det land som den är 

intresserad av att åka till. 

 

Bild 6 Sökfunktioner på MyMEDHoliday och iCare 

Detta är också en möjlighet på iCares hemsida och bilden till höger där potentiella 

medicinska turister kan välja vilket land och vilken behandling de vill genomgå och kan 

genom den funktionen enkelt se om behandlingen finns i det landet som turisten vill 

resa till. Det finns en flik där alla behandlingar är samlade, där turisten kan välja bland 

olika länder som erbjuder just den behandlingen turisten önskar. För tillfället erbjuder 

iCare medicinsk turism till nitton olika länder och det finns en flik där turisten kan se 

vilka dessa länder är. Där visas det kort fakta om landet samt vilka behandlingar som 

landet erbjuder. Det är enkelheten med sökfunktioner som gör medicinsk turism möjligt, 

smidigt och tillgängligt för patienterna. Teknologin och globaliseringen gör information 

tillgänglig för fler människor vilket gör att fenomenet medicinsk turism kan sträckas 

mycket längre, och spridas till länder på andra sidan jorden.  

4.2.4 Vårdköer och försäkring 

Kortare väntetider på de medicinska destinationerna är enligt Menvielle et. al. (2014), 

Woo & Schwartz (2014) en faktor som påverkar valet av att åka utomlands för 

medicinsk vård. Det är just de långa väntetiderna som Fisher & Sood (2014) ser som en 

orsak till ökandet av medicinsk turism, och även Chamber & McIntosh (2008) anser att 
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långa väntetider är en viktig del i att medicinsk turism har blivit allt mer eftersökt. För 

patienter från länder med ett statligt vårdsystem som kontrollerar tillgängligheten till 

sjukvårdstjänster anser Horowitz et. al. (2007) att den största orsaken till medicinsk 

turism är att kringgå förseningar i samband med vårdköer, vilket alltså görs genom 

medicinsk turism. Åker turisten till Filippinerna behöver den inte enligt 

MyMEDHoliday vänta på vårdköer eller möjliga försäkringsproblem som kan uppstå 

och detta visas i citatet nedan. 

In a Philippines medical center, one needn’t face the long watng queues and 

insurence hassles in order to get treatment. (MyMEDHoliday, 2015-01-02) 

 

Försäkringssystem ser olika ut i olika länder McCallum & Jacoby (2007), Horowitz & 

et. al. (2007), Chambers & McIntosh (2008) förklarar att det finns många människor i 

USA som har ett försäkringsskydd som är för dåligt och som leder till att många har 

svårt att klara av att täcka dyra, oväntade situationer. De skriver också att en stor del av 

befolkningen är helt utan sjukförsäkring vilket gör att dessa personer istället söker sig 

till andra länder för vård. En flik på iCares hemsida är vårdguider som handlar om att 

reglerna för sjukvård skiljer sig mellan länder. Här tar de upp hur det fungerar med 

svenska försäkringar inom EU, hur turisten kan gå tillväga för att få olika ersättningar. 

Bland annat finns det information om att turisten kan söka vård utomlands för att 

minska vårdköerna och i många fall få ersättning för detta. Det finns även länkar som 

hänvisar till hemsidor där turisten kan läsa mer om hur det fungerar med väntetider, 

försäkringar och ersättningar. Det finns för närvarande ingen information hur det 

fungerar med försäkringar och ersättningar när en patient väljer att åka utanför EU/ESS, 

till ett land som Filippinerna till exempel. Bristen på information om just Filippinerna 

kan vara en anledning till att människor som besöker iCare väljer bort landet. 

 

Enligt MyMEDHoliday finns det försäkringsbolag med specialinriktning på just 

medicinsk turism och presenterar bland annat det amerikanska företaget Global 

Protective Solutions. Detta företag kan hjälpa till om en komplikation till följd av en 

medicinsk åtgärd uppkommer i samband med att en patient reser utomlands för en 

operation eller behandling och har en försäkring hos dem. Försäkringar kan inkludera 

bland annat dödsfall, vårdkostnader, ytterligare medicinska behandlingar samt extra 

kostnader för resor, måltider och boende. Asian Sentinel (2013) menar att Filippinerna 
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har brist på samarbeten med större försäkringsbolag och att bristen på internationella 

privatförsäkringar i Filippinerna är avsiktligt utformade för att skydda den lokala 

försäkringsbranschen. Detta förhindrar för internationella försäkringsbolag att spara 

pengar på sjukvård och förnekar enligt Asian Sentinel Filippinerna en relativt lönsam 

inkomstkälla. Idag finns det varken några medicinska försäkringsbolag lokaliserade i 

Filippinerna eller internationella medicinska försäkringsbolag som har särskilda 

samarbeten med Filippinerna. Detta är något som Filippinerna skulle tjäna på, då 

patienterna skulle känna sig tryggare med produkten, och eventuella problem skulle 

enklare kunna lösas om de beskrivna samarbetena skulle ha funnits. 

4.3 Turismproduktens faktorer 

4.3.1 Destination 

Enligt Cooper et. al. (2008) är destinationen den primära motivationsfaktorn som ligger 

till grund för turistens beslut och förväntningar. Enligt Viken & Aarsaether (2013) är en 

av destinationens viktiga delar att ge besökarna en minnesvärd och tillfredsställande 

upplevelse. Det är turisternas image av destinationen som avgör om de kommer att välja 

den destinationen och bilden som turisterna har av destinationen blir väldigt viktig för 

den måste stämma överens med vad destinationen erbjuder i verkligheten Middleton et. 

al. (2009). PMTI försöker att erbjuda en helhetsdestination genom att erbjuda olika 

typer av färdiga paket som gör hela processen enkel för turisten att välja vad för typ av 

behandling och vilken service den vill ha. PMTI erbjuder olika sorters paket som 

inkluderar flyg, boende, personlig assistent, information om resemålet och personlig 

service för eventuella frågor. I citatet nedan förklarar PMTI att de har en mängd olika 

paket som kan kombineras beroende på vad patienten eftersöker. De beskriver också att 

de har kunskapen att förmedla dessa paket för att försäkra att patienten får en bra 

behandling på Filippinerna. 

Our packages ranging from the standard to the premiere may be selected 

depending on the client´s preference. Through extensive research, we have gained the 

knowledge and expertise to ensure our clients a safe and pleasurable medical travel experience. 

(philmedtourism.com 2014-12-15) 

Ett exempel är om du behöver operera höften eller knät för att du har problem med 

funktionen. Det finns ett färdigt paket som inkluderar:  
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Bild 7 Paketerbjudande på PMTI 

Som visar sig i Bild 7 fokuserar Filippinerna och PMTI på att erbjuda en så enkel 

vistelse som möjligt och där patienten inte ska behöva tänka på och oroa sig över 

processen och kringliggande faktorer så som transport till och från flyget, men även runt 

på destinationen. Även en egen personlig assistent finns med när patienten ska prata 

med doktorn för att säkerställa att patienten förstår vad den tänka operationen innebär 

och för att patienten ska känna sig trygg i processen. MyMEDHoliday visar inga bilder 

men använder text för att förklara varför Filippinerna är en destination som patienter bör 

besöka. Det kan exempelvis se ut såhär: 

Bild 8 MyMEDHoliday och Filippinerna 
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MyMEDHoliday som nämnts tidigare ser inte ut på samma sätt som PMTI på grund av 

att det är en hemsida som endast erbjuder information och kontakter till utvalda sjukhus 

och förmedlingar, för att hjälpa den potentiella patienten och inte en hemsida som ska 

sälja medicinsk turism. iCare har också som nämnts ett fokus på den medicinska delen 

vilket också framgår på hemsidan då den endast förklarar kort fakta om Filippinerna och 

de behandlingar som går att göra (Bild 1). Detta anser Nils Rydberg (2014-11-19) är på 

grund av att det är den potentiella patienten som ska ta första steget och höra av sig till 

hemsidan för att patienten verkligen ska vara seriös med att genomgå den tänka 

operationen. Han menar att om det är en seriös destination och hemsida så ska det 

krävas att patienten får anstränga sig och till exempel kunna ge en kopia på sina 

sjukhusjournaler. 

 

Utifrån bild 7 visas en viktig del i den filippinska leveransen av medicinsk turism som är 

att erbjuda en konkurrenskraftig service till låga priser. Den medicinska turismen ska 

anses vara trygg och säker av den potentiella patienten och detta görs genom att 

underlätta de kringliggande faktorerna som kan påverka patientens välmående och 

stressnivå. Detta görs också genom PMTIs slogan och genom bilder på hemsidan som 

kan ses i bild 9. Bilden visar en kvinna som njuter av semester, sol och bad men även ett 

handslag där en vit läkarrock visas, som ska symbolisera den medicinska seriösa 

aspekten av medicinsk turism och helheten av bilden är att en kombination av 

medicinska behandlingar och turism är möjlig. Detta är en viktig del av PMTIs sätt att 

locka framtida medicinska turister. 

Bild 9 PMTIs kombination av turism och medicinska behandlingar 

Alla dessa ovan nämnda faktorer leder i sin tur till att patienten väljer Filippinerna som 

destinationen för den tänka operationen. Att sidor som MyMEDHoliday och iCare finns 

gör att Filippinerna får synas på olika hemsidor som leder till att fler och fler potentiella 



35 
 

patienter upptäcker Filippinerna som en medicinsk turismdestination. Det är också 

viktigt att sidorna är seriösa så som iCare är för att Filippinerna ska få ett rykte om att 

vara en trygg och säker medicinsk turismdestination. 

 

Det är viktigt att destinationen arbetar på ett sätt så att destinationen kan på ett effektivt 

sätt konkurrera med andra liknande destinationer, men även utvecklas och förbättras 

utan att kärnresurserna ändras till det sämre (Cooper et. al. 2008). Enligt 

MyMedHoliday försöker Filippinerna marknadsföra sig världen över som en medicinsk 

turismdestination. Det finns dock en stor skillnad mellan de privata och allmänna 

sjukvårdsförmedlarna och är personen ute efter toppkvalité ska han/hon vända sig till de 

privata sjukhusen. Utvecklingen sker idag väldigt snabbt vilket gör att destinationer 

måste hanteras och marknadsföras på nya sätt för att hänga med i utvecklingen. Om 

staten arbetar med att förbättra förutsättningarna för medicinsk turism genom att 

förbättra infrastruktur, den medicinska processen från bokning till färdigt resultat och 

genom att kombinera medicinsk turism med wellnessturism för att patientens 

helhetsupplevelse ska vara så bra som möjligt, har Filippinerna möjligheten till att 

utvecklas till en bättre medicinsk turismdestination. Enligt Woo & Schwartz (2014) ser 

idag många låg till mellaninkomstländer potentialen med att utveckla medicinsk turism 

och arbetar med att förbättra landets attraktivitet som en destination som erbjuder 

medicinsk turism. Ett av dessa sätten är att erbjuda attraktiva återhämtningsplatser och 

turister kan alltså välja att genomgå medicinska behandlingar i Filippinerna och 

återhämta sig i många olika delar av landet då det finns ordentlig eftervård och 

uppföljningsbehandlingar och även avkopplingscenter med spabehandlingar för en 

stressfri konvalescens som beskrivs i citaten nedan.  

 …the country has holiday destinations that are within an hour’s drive for great 

diving and mountain sceneries and a half-hour’s plane ride for powdery, white sands. The 

medical traveler and his accompanying family or friends are assured of pleasurable activities 

that will occupy their time while here. They can go on shopping trips, city tours, golf, diving, 

and other activities that can easily be arranged. The traveler has numerous choices when it 

comes to island trips. The traveler can avail of world-recognized and top-rated resorts or rustic 

out-of-the-way accommodations. (Philmedtourism.com (2014-12-19) 
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 The islands provide a stress-free environment and also allow for proper after-care 

and follow-up treatments. You can treat yourself at many spa resorts and experience a quick and 

enjoyable recovery. (MyMEDHoliday 2014-12-19) 

Detta leder i sin tur till att patienterna faktiskt stannar kvar på Filippinerna och blir en 

turist som upplever och utnyttjar alla delar av en destination och som kan generera ännu 

mer pengar till landet. 

4.3.2 Attraktion 

Som nämnts ovan består en stor del av medicinsk turism av turistens återhämtning i 

kombination med turismaktiviteter (Woo och Schwartz 2014). Attraktioner är den 

viktigaste anledningen till att turisten reser till en destination och somliga attraktioner 

kan en väldigt stark attraktionskraft, vilket leder till att turisten kan välja destinationer 

efter specifika attraktioner (Cooper et. al. 2008). Enligt MyMEDHoliday är 

huvudstaden Manila centrumet för den medicinska turismen och erbjuder många 

turismaktiviteter och möjligheter att ta sig till andra delar av landet. Möjligheten till att 

kombinera medicinska behandlingar med semester är en av anledningarna till att 

medicinsk turism växt så pass mycket, vilket bidrar till den totala attraktionen av 

medicinsk turism (Hudson och Li 2012). iCare tar inte upp något om turismprodukten 

på hemsidan men i intervjun med Nils Rydberg (2014-11-19) förklarar han att det finns 

möjligheter att kombinera den medicinska resan med turism men det är inte huvudsyftet 

och därför marknadsförs det inte och vid bokning kan turismaktiviteter bokas i den mån 

patienten kan delta i en aktivitet. På MyMEDHoliday står det enbart en liten kort text 

om att Filippinerna är en bra destination för en kombination av turism och medicinska 

behandlingar och kan ses i bild 8.  

 

En orsak till att MyMEDHoliday inte fokuserar på turismprodukten på hemsidan är på 

grund av att de inte försöker sälja in Filippinerna som en hel destination utan enbart som 

en destination som erbjuder bra kvalité på den medicinska turismen. Som Nils Rydberg 

(2014-11-19) säger fokuserar iCare i stort sätt ingenting på turismprodukten inom 

medicinsk turism och visar inte heller detta på sin hemsida. Nils Rydberg (2014-11-19) 

anser att medicinsk turism handlar om de medicinska behandlingarna och det som är 

turism egentligen handlar om själva resan till och från destinationen. Detta skiljer mot 

PMTIs hemsida som använder turismdelen för att särskilja sig från andra destinationer 

och för att visa att turisten kan få en kombination av en väl utförd behandling och 
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semester. Enligt Tugado (2014) anser Dr. Emmanuel Tiongson, som arbetar som 

medicinsk turismprogramschef på Department of Health, att det finns en skillnad mellan 

medicinska turister som anses vara personer som reser till Filippinerna i första hand för 

turismen, men sen på plats bestämmer sig för att göra en medicinsk behandling. 

Medicinska resande är däremot personer som åker till Filippinerna i första hand för att 

genomgå en medicinsk behandling.  

 

Bild 10 Why the Philippines 

PMTI lägger väldigt stort fokus på att framhäva olika turismaktiviteter på Filippinerna 

även om det sedan framgår att det inte alltid är möjligt för turisten att delta i 

aktiviteterna. I bild 10 under fliken “why the philippines” finns det ett antal olika 

rubriker som förklarar en mängd olika attraktioner som finns att tillgå på PMTIs 

hemsida. Under rubriken “tourist destinations” presenteras ett antal olika platser på 

Filippinerna så som städer och vita fina stränder som patienten kan besöka. De 

presenteras på ett sätt som ska locka patienterna att åka dit och det berättas om hur 

vackert och fantastiska de platserna är och ett exempel på det är: 

The Philippines can very well be called Asia´s capital, with its long, white sand 

beaches, sunshine and blue skies, and tropical party lifestyle. Made up of 7.107 islands, it is 

home to some of the finest beaches in the world. Because of this, it has grown to be one of the 

favorite getaway destinations of people from all over the world. (Philippine Medical Tourism 

Inc 2014-12-12) 

 

Under rubriken “ Day tours” presenteras huvudstaden Manila som en stad med många 

olika aktiviteter att erbjuda och andra städer som patienten kan åka till över dagen för 

att uppleva Filippinerna. Rubriken “Shopping trips” får patienten reda på att Manila 

erbjuder en bred variation av shoppingmöjligheter med stora shoppingcenter och en 
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mängd olika internationella butiker. Rubriken “adventure tours” presenterar ett antal 

olika upplevelser för dem som vill uppleva spänning. Manila är känt för att erbjuda ett 

brett och spännande nattliv med många olika sorters nattklubbar och barer. 

Som nämnts tidigare handlar medicinsk turism främst enligt Chambers & McIntosh 

(2008) om hälsovård och patienterna har en begränsad möjlighet att delta i 

turismaktiviteter. De aktiviteter som utövas är inte det primära målet med resan och 

aktiviteterna sker vid sidan av den medicinska behandlingen. Nils Rydberg (2014-11-

19) menar att de som arbetar med att förmedla medicinsk turism måste förstå riskerna 

som kommer med en medicinsk behandling och att vissa turismaktiviteter inte kan 

göras. Patienten ska till exempel inte bada efter vissa behandlingar i och med att vattnet 

oftast är den största smittokällan. Är det ett företag som inte förklarar och förstår 

riskerna med att göra turismaktiviteter är det inte ett seriöst företag som i förstahand 

fokuserar på patientens välmående. Det som kan ske när medicinsk turism ska 

marknadsföras är att turismaktiviteterna blir fokus och då blir det för turismrelaterat och 

det blir för “snällt” och vårdriskerna kommer i andra hand. Det är patientens hälsa och 

liv det handlar om och det är inte värt att chansa om, därför ska den potentiella patienten 

enligt Nils Rydberg (2014-11-19) alltid leta efter dem som förklarar riskerna. Enligt 

PMTI rekommenderar läkaren efter utförd operationen om det är möjligt för turisten att 

ta del av turismattraktioner och detta beror på vilken sorts behandling som patienten har 

genomgått. Somliga av de attraktioner som presenteras på hemsidan passar inte en 

medicinsk turist bra då till exempel äventyr och sportattraktioner oftast innebär fysisk 

ansträngning som inte är möjligt att utföra efter en behandling. Att dessa attraktioner 

finns med på hemsidan även om det är väldigt svårt för patienten att delta, och att 

doktorn måste godkänna om det är möjligt för patienten att delta i några aktiviteter 

överhuvudtaget, ger patienten dubbla budskap om vad som är möjligt att uppleva och 

genomföra efter en medicinsk behandling. Men som nämns i citatet nedan kan familjen 

eller vännerna som följer med delta i dessa attraktioner som patienten i fråga inte kan ta 

del av.  

 The medical traveler and his accompanying family or friends are assured of 

pleasurable activities that will occupy their time while here. (Philmedtourism.com 2014-12-19) 

4.3.3 Logi 

Enligt Han & Hyun (2014) används hotellen som ett sätt att särskilja sig och konkurrera 
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med  andra länder som erbjuder medicinsk turism. Hotell kombineras med sjukhus och 

kallas då meditel, rummen är inte som traditionella sjukhusrum utan mer som lyxhotell 

med medicinska resurser. Idag finns det inte några rena medtitels i Filippinerna men 

enligt MyMEDHoliday erbjuder de Filippinska sjukhusen faciliteter som är av samma 

standard som i mer utvecklade länder och erbjuder kliniker som är av väldigt  hög 

standard och de privata rummen som erbjuds på dessa sjukhus är av samma standard 

som ett femstjärnigt hotell vilket beskrivs i citatet nedan.  

The private rooms in these hospitals have facilities that are at par with five star 

hotel rooms. (MyMEDHoliday 2012-2014) 

Det finns en skillnad på meditel och att bo på sjukhusen och den är att patienten i 

nuläget inte kan bo kvar på sjukhusen efter återhämtningen av behandlingen, det hade 

patienten kunnat göra om det hade varit ett meditel. Logi är en viktig del, då det är ett 

måste för destinationer som söker turister som stannar en längre tid. Enligt 

MyMEDHoliday har Filippinerna som nämnts tidigare fördelen att kunna erbjuda 

väldigt bra kvalité på login till låga priser. Enligt PMTI finns det olika hotell i olika 

klasser för att alla ska kunna ta del av den medicinska turismen, de förklarar att: 

PMTI realizes the importance of comfort when one is travelling. That is why we 

made sure that every hotel we chose to partner with evokes comfort and attentive service 

making one feel that he is not too far from home. PMTI has partnered with hotels of different 

classes around the metropolis to suit the discriminating medical traveler. (Philippine Medical 

Tourism Inc. 2014-12-12) 

 

 

Bild 11 Hotelljämförelse 

Till höger är en bild av Makati Shangri-la Manila som är ett av de lyxhotell som PMTI 

samarbetar med och som erbjuds som ett av de hotell som kan bokas. Till vänster 
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presenteras en bild av hur ett rum kan se ut på Parque Espana Residence hotel som är 

deras standardalternativ och är ett fyrstjärnigt hotell som inte har samma 

bekvämligheter som lyxhotellet men har tillräckligt god standard för någon som har 

genomgått en medicinsk behandling. iCare erbjuder boende i sina paket men det är inget 

som finns med på hemsidan i och med att paketet sys ihop genom personlig kontakt. 

Detta är bra i och med att det enbart är de potentiella patienterna som är seriösa med sin 

förfrågan om en medicinsk behandling som faktiskt tar den första kontakten. Det blir 

också säkrare för patienten att någon som Nils Rydberg (2014-11-19) som har kunskap 

inom området väljer ett hotell som passar situationen. MyMEDHoliday erbjuder ingen 

information om hotell utan är något som patienten själv får leta reda på. Enligt Han & 

Hyun (2014) finns det många turister som upplever besvär och svårigheter med att resa 

som medicinsk turist. Som nämnts tidigare kan detta till exempel vara språket, dålig 

kommunikation, otillräcklig uppföljning och låg kvalité på servicen. Många turister blir 

väldigt frustrerande på de medicinska destinationerna på grund av dessa svårigheter. De 

anser också att andra förbättringar kan vara effektiv kommunikation med personal som 

pratar samma språk och har en god medicinsk kunskap, bekväm fysisk miljö och en bra 

kvalité på sjukvården men även på hotellet. Detta leder till att boendet blir ännu 

viktigare i och med att patienten är långt hemifrån och därför vill få den service och 

trygghet som krävs för att det ska kännas som hemma. Hotellet blir patientens trygghet 

under den tiden som han/hon är på destinationen och måste därför kunna erbjuda väldigt 

bra bekvämligheter och service. Det är också viktigt att det finns bekvämligheter som 

kan underlätta återhämtningen efter en genomförd operation så som sparesorts, hotell 

och lugna attraktioner, vilket Filippinerna erbjuder. 

4.3.4 Mellanhänder 

Mellanhänder hjälper till med att planera de medicinska turisternas resor för att 

underlätta för turisten (Cooper et. al. 2008). Hudson & Li (2012) anser att mellanhänder 

spelar en stor roll och är en viktig del inom medicinsk turism i och med att dem blir 

bryggan mellan turisten och de företag som erbjuder de medicinska behandlingarna. 

Organiserad sjukvård i andra länder kräver bland annat köp av flygbiljetter, hitta rätt 

sjukhus med kvalificerade läkare, reservation av hotell, ordna med betalning samt 

överlämnande av turistens journaler. Alla tre hemsidor är en typ av mellanhand som 

förmedlar antingen information eller hela paket. PMTI liknar en traditionell hemsida för 

researrangörer där hemsidan är uppbyggd för att marknadsföra och sälja genom bilder 
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som kombinerar den medicinska delen med semesterdelen, men även text så som deras 

slogan som finns i citatet nedan samt i bild 9.  

 Our catchphrase of ”Holding your hand through it all” sums up our role in that 

we are here to guide the medical travel from the moment he decides to come here until he gets 

home. (Philmedtourism.com 2014-12-19) 

 

Citatet visar att PMTIs främsta mål som förmedlare är att ta hand om patienten under 

hela processen och finnas till hand och guida patienten genom alla steg. Det finns en 

flik som enligt bild 10 erbjuder turismdelen av resan, där information om landet, 

destinationer, dagsaktiviteter, shopping, nattliv och hotell visas och de informerar om 

all information som behövs för att det ska bli en lyckad semester. I fliken “Services” 

presenteras lika enkelt som om det skulle vara turismaktiviteter vilka behandlingar som 

finns tillgängliga. Det finns en rad av olika typer av operationer som går att välja på och 

dessa förklaras genom att informera om hur behandlingen går till och vilka risker som 

kan komma till följd av en genomförd operation. iCares hemsida är också uppbyggd 

genom att efterlikna en hemsida för bokning av resor och detta visas nedan: 

 

Bild 12 iCare förstasida 

 

Bild 13 Reseguidens första sida 
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Jämför man med en traditionell resebokningsida så finns det tydliga likheter så som att 

patienten väljer typ av resa till exempel charter (bild 13) eller för iCare behandling (bild 

12). Sedan väljer turisten till vilket land den vill åka till, vilket är likadant på iCare. 

Även MyMEDHoliday använder sig av funktionen att kunna söka på behandling och 

land. Detta sätt används för att det ska vara enkelt och tillgängligt för den potentiella 

patienten att ta del av behandlingarna som erbjuds och att se vilka länder som erbjuder 

behandlingarna. Både iCare och PMTI använder sig av bilder för att locka potentiella 

kunder. PMTI använder sig av en kombination av både medicinska bilder som 

symbolerar seriositet och kunskap men även bilder som visar turismsidan, alltså 

avkoppling och semester, av medicinsk turism (Bild 9). En kombination av båda sorters 

bilder gör medicinsk turism mer nåbar i och med att bilder av turism förknippas med 

njutning och avkoppling medan bilder av medicin förknippas med stress, risk och 

smärta. Därför väger bilderna upp varandra på så sätt att både den seriösa bilden av 

medicinsk turism kommer fram och får den tyngd och prioritet som behövs, för att 

sända budskapet om att medicinsk turism på Filippinerna är seriöst. Även turismdelen 

som nämnts tidigare får ta plats för att visa att det går att kombinera den seriösa 

medicinska delen med avkoppling och semester. 

 

Även Turner (2011) har uppmärksammat att företag som arbetar med medicinsk turism 

oftast liknar resebyråer och anser att aktiviteter som anordning av transport, hotell och 

olika turistaktiviteter ger en insikt i hur sjukvård kan kopplas ihop med det som ofta ses 

som traditionell turism. Medan MyMEDHoliday erbjuder en första kontakt med olika 

sjukvårdsförmedlare som de har valt ut och sen får patienten själv ta första kontakten 

med läkare och ordna resan på egen hand eller med hjälp av den sjukhusförmedlaren. 

MyMEDHoliday arbetar med att informera om Filippinerna och välja ut förmedlare som 

anses enligt dem vara av bra kvalité och sen ligger hela ansvaret på den medicinska 

turisten. De anser sig själva vara en av de sidor som erbjuder mest detaljrik och utförlig 

information om medicinsk turism världen över. Författarna anser att detta inte riktigt 

stämmer då det som nämnts tidigare saknar information om risker och komplikationer 

som är en stor och viktig del inom medicinsk turism.  
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Bild 15 Processen PMTI 

 

PMTI finns där för den potentiella patienten under hela processen och hjälper till med 

alla frågor som kan uppkomma. I (bild 15) visas hur processen går till och hur de arbetar 

som en mellanhand för att erbjuda medicinska behandlingar på Filippinerna. Både 

PMTI och iCare anordnar alla delar av resan så som transport, boende, sjukhuskontakt 

med mera, vilket gör dem till en mellanhand som finns där i första hand för turistens 

välmående. MyMEDHoliday kan däremot inte garantera att turisten får den bästa 

behandlingen i och med att de bara informerar och inte själva hjälper till med 

anordningen av resan. Det är bra med mellanhänder när det sker i kombination med 

medicinsk turism i och med att fenomenet innebär behandlingar och operationer som 

oftast innebär stora risker. Det är när mellanhänderna kopplas ihop med oseriösa företag 

som det kan gå fel och patienternas välmående kan komma att påverkas. Det är också 

viktigt att förmedlarna ställer krav på patienten för att resultatet ska bli det bästa och en 

riktigt seriös förmedlare frågar enligt Nils Rydberg (2014-11-19) alltid efter medicinska 

journaler dels för att förstå patienten och undvika misstag, men även för att sålla ut de 

patienter som inte tar det på allvar och enbart fönstershoppar. Det största ansvaret bör 
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ändå ligga hos patienten att ta reda på den informationen som behövs för att kunna göra 

ett säkert val av medicinsk förmedlare och medicinsk behandling på Filippinerna. Detta 

visar sig även i citatet nedan där MyMEDHoliday framhäver viktigen av att det är 

patienten själv som måste hitta rätt sjukhus efter det som efterfrågas av patienten.  

 

 For getting best facilities, you will have to find the right hospitals to provide the 

exact services that you require. (MyMEDHoliday 2014-12-19) 

 

4.3.5 Transport 

Hudson & Li (2012) anser att transporten och möjligheten till att resa billigt blivit en 

avgörande del i att medicinsk turism har blivit så stort och utbrett. De menar att 

globaliseringen och transporten har gjort att medicinsk turism har breddats från en 

lyxprodukt till något som kan utnyttjas av allt fler människor. Transport är en viktig del 

i turismprodukten på tre olika sätt och det första är hur turisten når destinationen, det 

andra är hur turisten tar sig runt på destinationen och i vissa fall kan även transporten 

vara det primära målet med resan (Middleton et. al. 2009). 

 

Det är ganska enkelt att resa till Filippinerna då det finns flygförbindelser till många av 

de stora städerna i världen (MyMEDHoliday.com 2012-2014). Enligt Resa till 

Filippinerna (2014) finns det många olika sätt att ta sig till Filippinerna från 

Skandinavien men att den resande kan förvänta sig långa flygtider och 

mellanlandningar. De anser att ett sätt att göra flygresan mindre jobbig är att lägga in 

några dagar i en av de städer som man mellanlandar i. Om det skulle finnas en 

direktlinje från Skandinavien så skulle det i teorin kunna ta 14 timmar men det finns 

inget direktflyg till Manila från Skandinavien och därför krävs det i stort sett alltid en 

mellanlandning. Vilket gör att flygtiden blir lång som också visas i bilden nedan. Det 

finns dock andra länder i Europa som kan erbjuda direktflyg till Manila, exempelvis 

Storbritannien (Flygresor.se). 
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Bild 15 Jämförelse flyg 

 

Det är den Filippinska staten som planerar för att utveckla medicinsk turism ännu mer 

genom att förbättra infrastruktur men även förbättra sjukvården i landet. Som nämnts 

tidigare har PMTI insett vikten av att anordna transporter och som mellanhand arbetar 

de med transporten till och från hemlandet, flygplatsen och även på destinationen. De 

har samarbeten som gör att transporten ska ske smidigt och att den medicinska turisten 

ska få den service som krävs för att bli nöjd med sin sjukhusvistelse på Filippinerna. 

PMTI erbjuder en chaufför till sina patienter som kör dem runt i Manila för att det ska 

vara så enkelt som möjligt för patienten att känna sig trygg och nöjd med resan. På alla 

tre hemsidor står det inte speciellt mycket om hur själva transporten går till eller vilket 

flygbolag de samarbetar med. Transporten är inte fokus för förmedlarna eller patienten i 

och med att det är självklart att flyget kommer att vara med i den medicinska resan 

oavsett vilken förmedling eller behandling som väljs. Därför fokuserar förmedlarna och 

patienten på de övriga delarna av resan som anses vara viktigare, även om transporten är 

en förutsättning för att resan ska kunna genomföras. 
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5. Slutsatser 

Syftet med denna studie var att se hur den medicinska turismprodukten på Filippinerna 

framställs. Detta har gjorts genom att skapa en modell som visar vilka faktorer som 

bygger upp medicinsk turism. Det som har framkommit är att varje kategori i det 

medicinska turismsystemet (figur 2) är en viktig del i att medicinsk turism är möjlig och 

kan fungera bra och effektivt sätt. I och med att priset är en av de viktigare 

motivationsfaktorerna har Filippinerna som destination fördelen av att kunna erbjuda 

billiga behandlingar, boenden, attraktioner och transport som är viktigt att kunna 

erbjuda som destination för att kunna konkurera med andra medicinska destinationer 

och för att locka till sig turister till Filippinerna. För att kunna förmedla behandlingarna, 

boendet, attraktioner och transporten kan medicinsk turism utifrån modellen med hjälp 

av mellanhänderna förmedlas på ett effektivt och säkert sätt, men då krävs det att 

förmedlarna är seriösa i sin förmedling av medicinska turismtjänster och en stor del av 

detta blir att det är viktigt att risker framhävs och inte undangöms för att Filippinerna 

ska anses vara en säker destination att åka till. Detta visar sig till exempel hos PMTI 

som samarbetar med staten och olika myndigheter som ökar trovärdigheten hos dem 

som förmedlare. Det blir viktigt att visa samarbeten som stärker förmedlarens position 

och trovärdighet. I och med att det finns de som anser att medicinsk turism är oseriöst 

då det kopplas ihop med turism måste Filippinerna och Department of tourism arbeta 

för att visa att medicinsk turism i första hand handlar om behandlingen och turistens 

välmående och turismdelen av medicinsk turism bör komma som en biprodukt. 

Turismdelen blir som en bonus för patienten som med läkarens medgivande kan 

utnyttjas efter den gjorda behandlingen och är den medicinska behandlingen och 

kvalitén på denna som bör innebär det primära målet med resan. I och med att 

Filippinerna faktiskt har fått JCI erkännanden på vissa sjukhus tyder det på att kvalitén 

på de sjukhusen är hög och att Filippinerna därmed kan erbjuda väldigt bra kvalité på 

behandlingar som också är en del i det medicinska turismsystemet. I och med 

globaliseringen och teknologins utveckling har Filippinerna förutsättningarna av att 

kunna åka till andra länder för att hålla sig uppdaterade om det senaste inom branschen, 

detta tyder på att kvalitén hela tiden utvärderas och förbättras.   

 

Det är också viktigt att förmedlarna tar ansvar för turistens välmående för att processen 

ska ske felfritt och att patienten inte ska råka illa ut. Mellanhänder är bra för medicinsk 

turism i och med att fenomenet innebär behandlingar och operationer som medför stora 
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risker och mellanhänderna kan därmed hjälpa turister med att minska riskerna genom att 

välja ut de sjukhus, länder och läkare som arbetar och har patientens välmående i fokus 

i arbetet med medicinsk turism. Eftersom att det finns förmedlare som inte har 

patientens välmående i fokus leder det till att det största ansvaret ligger hos patienten i 

fråga, det är upp till varje enskild person att ta reda på information och att välja ut en 

seriös förmedlare. Detta leder även till att det blir enklare för förmedlarna att hjälpa 

patienten då den är påläst och vet vad det innebär.  

 

Både turismdelen och den medicinska delen måste framställas på ett lika sätt för att 

patienten ska få rätt uppfattning om vad medicinsk turism faktiskt innebär. Det är en 

kombination av turism, som innebär avkoppling, och medicinska behandlingar som 

associeras med smärta. För att turisten ska vara nöjd med helheten av medicinsk turism 

krävs det att alla delar av modellen kombineras. Lika väl som att sjukvården ska vara av 

hög kvalité måste servicen hos förmedlaren och inom boende, transport och 

turismattraktioner leverera kvalité. Filippinerna har förutsättningen av att invånarna 

pratar engelska och är naturligt gästvänliga vilket ger dem en stor konkurrensfördel. En 

viktig del inom sjukvården inkluderar försäkringar som ger patienten en trygghet om 

någonting skulle gå fel. Detta blir särskilt viktigt när patienten rest väldigt långt och 

sjukvården därmed sker i ett annat land som patienten inte är van vid. När turisten är 

hemifrån är det extra viktigt att känna en trygghetskänsla, vilket är viktigt att 

förmedlarna skapar genom att erbjuda personlig kontakt, bekvämt boende och en 

problemfri transport, vilket Filippinerna erbjuder. En annan del av den medicinska 

turismupplevelsen är att turisten ska kunna återhämta sig och då måste det finnas 

destinationer som är anpassade för konvalescens och även detta är något som 

Filippinerna har tagit till sig och utvecklat för att kunna erbjuda turisten mer än bara en 

operation. Attraktionerna som de kan erbjuda ska vara anpassade efter vad en patient 

kan ta del av efter en genomförd behandling.  

 

För att Filippinerna ska kunna utvecklas ytterligare som en medicinsk destination måste 

staten arbeta med att utveckla och förbättra kategorierna i modellen ännu mer där ett 

exempel på detta kan vara att förbättra infrastruktur, den medicinska processen från 

bokning till färdigt resultat och kombinera medicinsk turism med wellnessturism. 

Globaliseringen har även möjliggjort att många länder kan transportera sig till 

Filippinerna med ett turismvisum som i sin tur underlättar för turister att ta del av den 
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medicinska turismen på Filippinerna. Om Filippinerna fortsätter att kombinera 

medicinska behandlingar med turismprodukten kan det locka fler patienter att stanna 

kvar längre och ta del av turismaktiviteter vilket i sin tur också genererar mer pengar till 

Filippinerna.   
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6.  Framtida studier 

Framtida studier kan innefatta vidare studier om fenomenet medicinsk turism på 

Filippinerna och hur det kan marknadsföras mot den skandinaviska marknaden. Detta 

på grund av att det idag inte finns någon skandinavisk turism till Filippinerna vilket 

också leder till att ytterst få skandinaver åker till Filippinerna för medicinsk turism. 

Vidare forskning kan även innebära studier om hur den medicinska branschen ska 

kunna säkerställa den medicinska turistens välmående och säkerhet i kombination med 

medicinska resor och behandlingar. Modellen Det medicinska turismsystemet (figur 2) 

går att använda inom andra turismnischer för att se hur turism kopplas ihop med det 

tänkta ämnet.  
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