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1.1 Bakgrund och problemområde  

 

Vi har valt att skriva om medicinsk turism eftersom det är en företeelse som har utvecklats 

runt om i världen. Idag reser människor till allt fler länder för att utföra operationer. Tack vare 

Internet kan man idag hitta billiga flygresor och information om vad som är bra och mindre 

bra. Medicinsk turism handlar bland annat om situationer när en patient reser från en plats till 

en annan plats, ofta belägna i olika länder, för att utföra en medicinsk behandling. Denna 

behandling kan innehålla bland annat tandvård, fertilitetsbehandling (ofrivillig barnlöshet) 

och kosmetisk kirurgi.
1
 Medicinsk turism har ökat med åren genom att fler och fler resebyråer 

har specialiserat sig inom medicinsk turism. Det sker bland annat resor till Turkiet och 

Ungern för tandläkarbesök och ögonlaseroperationer. International University of Applied 

Sciences är en yrkeshögskola som tillhör föreningen ”ledande hotell skolor i världen”  

Och inte för länge sen godkändas ett certifikat av World tourism organisation i FN. Dem 

medger att branschen växer 20 procent Per år. Totalt omsätter branschen ca 270 - 405 

miljarder kronor.
2
 Enligt Tysklands nationella turistorganisation har ca 77000 turister vårdas i 

Tyskland år 2010. Kunderna kommer främst från andra delar av världen som te x Ryssland, 

USA och Gulf staterna. Syftet med resan är att vården är billigare, kortare köer eller att man 

inte kan utföra en speciell operation i hemlandet. Thailand och Spanien är några populära 

turistmål som är kända för sina behandlingar och dess trovärdiga kliniker. 

 Thailand är ett av världens populäraste destination inom skönhetsbehandlingar. Ca 600 000 

turister åker varje år till Thailand för att utföra operationer, skönhetsoperationer och 

sjukhusvistelser.
3
 

 

Råd som ofta ges innan man utför en operation utomlands.
4
 

 Det finns oseriösa företag som utför skönhetsbehandlingar och operationer 

 Ingen operation är helt riskfri 

 Annonser betyder inte att utförarna är trovärdiga  

 Tillgång till legitimerade läkare är viktigt 

 

 

 

 

                                                 
1  http://www.news-medical.net/health/Medical-Tourism-What-is-Medical-Tourism.aspx - 2013-05-08 
2 http://www.vk.se/826495/medicinsk-turism-okar 2013-05-08 
3 http://www.vk.se/826495/medicinsk-turism-okar 2013-05-08 
4 http://www.spanienkusten.com/1574.htm 2013-05-08 
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1.2 . Syfte och frågeställningar. 

 
                     Syftet med studie är att undersöka vad medicinsk turismutveckling är och hur det definieras.  

                   Vi har tre olika frågeställningar som vi vill få svar på och dessa är:  
 

- Vilka typer av operationer sker utomlands?  

- Hur ser ingreppen ut på medicinsk turismbranschen? 

- Vad innebär hållbarturism? 

 

1.3. Avgränsningar  

Vi har genomfört en enkätundersökning som har skett via ett slumpmässigt urval av deltagare. 

Vi har delat ut 100 enkäter till olika målgrupper, enkäterna har använts som ett underlag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Bakgrund och definitioner  

2.1. Historisk bakgrund 

 

Medicinsk turism har funnits sedan tusen år tillbaka då de grekiska pilgrimerna reste från hela 

medelhavet till det lilla området som kallas för Epiduaria.  

Området ansågs vara helig och botande av guden Asklepsios. Epidauria blev sedan dess ett 

resemål för medicinsk turism. 

Epidaurus var en gång i tiden en liten stad i antikens Grekland som låg vid Saroniska bukten5 

Upptagande av vatten på mineral spa och varma källor har inträffat sedan romartiden  
5
. I 

Förenade kungariket hade utvecklingen av badorter såsom Blackpool och Margate, dess 

gensesis i tron på den brittiska eliten i de läkande krafter havsluften och bada i havsvatten, 

men inte till en början direkt i havet själv i 1900-talet en kombination av förbättrade 

tillgängligheten till fritidsaktiviteter på grund av tillväxten av järnvägarna och ekonomiska 

grund av snabbt och ökande inkomster. För den nya medelklassen ledde till ökning av det som 

tidigare var tillgängliga bara till dem rika5 Dock var mitt och senare arbetarklassen tillgång 

till badorten och inte bara en önskan om hälsoeffekterna av rekreation från urbana industriella 

centrerad men också fortsatt tro på det läkande värdet av havet. 

I övriga Europa, har många städer vuxit upp kring mineralkällor och kurorter inkluderar 

Baden, Lausanne, och Interlaken i Schweiz i Baden-Baden och Wiesbaden i Tyskland, Wien, 

Österrike, Budapest och Ungern.
6
 Det finns också en lång historia av människor som 

använder spa och mineral vatten gamle tider för att bota sådana som reumatism, 

hudinfektioner och matsmältningen.6 Vissa källvatten exporteras internationellt, inklusive 

apolinaris från Tyskland, Hunyad-Janos från Ungern och vichy från Frankrike, faktiskt, 

försäljning av vatten på flaska, inklusive export av varumärken såsom mineralvatten, men 

forskning visar att det finns en stor variation i mineralinnehåll i kommersiellt buteljerat vatten 

med efterföljande konsekvenser för deras faktiska hälsoeffekter och sanatorier (en historisk 

typ av sjukhus där man främst isolerade och behandlade patienter med en smittsam sjukdom 

som kallas för lungtuberkulos). 
7
 Under 1700-talet besökte patienter från England kurorter för 

att det var en plats för människor som behandlade sina sjukdomar från gikt, leversjukdomar 

och bronkit med hjälp av hälsobringade mineralvatten.”Bronkit är en inflammation som sitter 

                                                 
5 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2234298/ 2012-06-10 
6 http://web.nchu.edu.tw/pweb/users/hychuo/lesson/5877.pdf 2012-06-10 
7 http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Obstruktiv-bronkit/ 2012-06-10 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2234298/
http://web.nchu.edu.tw/pweb/users/hychuo/lesson/5877.pdf
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Obstruktiv-bronkit/


djupt ner i luftrören som leder till stora mängder mängd slem som bildas och som måste 

hostas upp”
8
 

 

2.2 Nutidens spaturism 

Kurorter har använts flera hundra år tillbaka och idag som är en behandlingsanläggning i 

anslutning till en badplats hälsoturism definierades av den internationella unionen för 

turistorganisationer (IUTO) föregångaren till FN: s World Tourism Organization (UNWTO), 

som "tillhandahållande av vårdinrättningar utnyttjar naturresurserna i landet, i synnerhet 

mineralvatten och klimat!"
9
 Författaren Goeldner granskade den internationella hälso-turism 

litteratur, definierade vård resor, "eftersom de flesta turism aktiviteter främjar hälsa och 

välbefinnande på något sätt, verkar en ren efterfrågan-baserad definition av välbefinnande 

turismen att vara lite praktiskt värde". 
10

 Därför har Hall (2003), i syfte att ge en definition 

som överensstämmer med den officiella definitionen av turism, föreslog presenterades 

hälsoturism definieras som en kommersiell fenomen industriella samhället som innebär att en 

person som reser över natten från normal hemmiljö för det uttryckliga förmån för att bibehålla 

att förbättra hälsa, samt tillhandahållande och marknadsföring av anläggningar och 

destinationer som syftar till att ge sådana förmåner.
11

 

På grundval av detta är spa turismen som är en viktig sektor i sin egen rätt en del av hälso- 

turism som avser tillhandahållandet av särskilda behov och destinationer som traditionellt 

inbegriper tillhandahållandet av mineral och termisk vatten, men som också kan användas för 

att hänvisa till turistorter som integrerar vårdinrättningar med boende. Spas används därför 

inte bara av dem som letar efter ett botemedel från sjukdomar som artrit, ryggont syndrom, 

fetma, trauma, astma och medicinska problem som rör sterilitet och postoperativ 

rehabilitering, men också av gäster som söker avkoppling, skönhet och livslängd 

behandlingar
12

. Sannerligen i den tyska litteraturen på wellness turism, vilket är relaterad till 

erbjudanden spa produkt, är det möjligt att skilja mellan dem som söker en # bot (på tyska) 

och de som söker wellness, identifieras i att granska verksamheten i internationella Spa. 
13

 

 

 

 

                                                 
8 http://www2.unwto.org/ 2013-06-11 
9Linda A. Johnson, "Americans look abroad to save on health care: Medical tourism could jump tenfold in next decade," The San Francisco 
Chronicle, August 3  2013-06-11 
10 http://web.nchu.edu.tw/pweb/users/hychuo/lesson/5877.pdf2013-06-11 
11 http://www.ataland.com/Files/Articles/z4.pdf/2013-05-19 
12 Gahlinger, PM. The Medical Tourism Travel Guide: Your Complete Reference to Top-Quality, Low-Cost Dental, Cosmetic, Medical Care 

& Surgery Overseas. Sunrise River Press, 2008/2013-0516 
13 http://www.ataland.com/Files/Articles/z4.pdf/2013-05-19 

http://www2.unwto.org/
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2008/08/03/BUGA121GPF.DTL&type=health
http://en.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_Chronicle
http://en.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_Chronicle


Det finns sju olika typer av spa: 

1. Club Spa: Primärt syfte är fitness, spa på en dag-användning. 

2. Kryssningsfartyg spa: fitness, wellness, spa mat meny och andras spabehandlingar ombord  

på ett kryssningsfartyg 

3. Day spa: Spa-tjänster som erbjuds på en dag användning  

4. Destination spa: On-site boende, spa mat, spa tjänster pedagogiska planeringen och fysisk 

kondition erbjuds att förbättra livsstil och hälsa förbättring av gästerna: 

5. Medicinsk spa: integrerade tjänster spa samt konventionella och komplementära terapier 

och behandlingar för att ge hälso-och sjukvård. 

7 Resor / hotel spa: fitness, wellness, spa mat meny val och andra spa-tjänster som erbjuds av 

och ligger inom en resort eller hotell
14

 

 

Populära sjukresor över hela världen är:  

Argentina, Brunei, Kuba, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Ungern, Indien, Jordanien, 

Litauen, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Sydafrika, Thailand, och nyligen, Saudiarabien, 

Förenade Arabemiraten, South Korea, Tunisien, Ukraina, och Nya Zeeland.
15

 

 

Populära kosmetisk kirurgi resmål är: Argentina, Bolivia, Brasilien, Colombia, Costa Rica, 

Kuba, Mexiko, Turkiet, Thailand och Ukraina. I Sydamerika, länder som Argentina, Bolivia, 

Brasilien och Colombia leder på plastikkirurgi medicinska kunskaper som förlitar sig på sina 

erfarna plastikkirurger. I Bolivia och Colombia, har plastikkirurgi blivit också ganska vanligt. 

Enligt "Sociedad Boliviana de Cirugia Plastica y Reconstructiva", har mer än 70 % av medel-

och överklass kvinnor i landet hade någon form av plastikkirurgi. Colombia erbjuder också 

avancerad vård i hjärt och transplantationskirurgi.
16

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Medical Tourism: The Ethics, Regulation, and Marketing of Health Mobilit/2013-05-16 

15 Gahlinger, PM. The Medical Tourism Travel Guide: Your Complete Reference to Top-Quality, Low-Cost Dental, Cosmetic, Medical Care 

& Surgery Overseas. Sunrise River Press, 2008/2013-0516 

16 http://www.news-medical.net/health/Medical-Tourism-History.com 



Sydafrika tar termen "medicinsk turism" mycket bokstavligt genom att främja deras 

"medicinska safaris". 
17

 

En specialiserad delmängd av medicinsk turism är reproduktiv turism och reproduktiv 

placering vilket är en sedvana att resa utomlands och genomgå en invitro-fertilisering.  

surrogat graviditet och andra assisterade befruktning, behandlingar, tekniken inklusive frysa 

embryon för retro-produktion. 
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Linda A. Johnson, "Americans look abroad to save on health care: Medical tourism could jump tenfold in next decade," The San Francisco 
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18 Linda A. Johnson, "Americans look abroad to save on health care: Medical tourism could jump tenfold in next decade," The San Francisco 

Chronicle, August 3, 2008/2013-05-18 
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2.3 Tidigare forskning 

 

Medicinsk turism förväxlas oftast med termen medicinska resor, hälsa resor, sjukvård, 

sjukvård resor, hälsoturism och den globa- hälsoturismen.  

Medicinsk turism fyller en värdefull nisch och som desperat behövs i länder med byråkratiskt 

bristfällig eller dyr vård. Denna industri ser ut att expandera i en ökande takt under nästa 

besluta eftersom fler och fler människor börjar lita på kvaliteten och se fördelen av att ha 

deras kirurgi utförs i utvecklingsländer som privat högkvalitativ vård och rimliga priser
19

 

Hälsoturism  

i motsats till medicinsk turism som främst fokuserar på medicinska tjänster och kirurgiska 

ingrepp, är hälsoturism ett betydligt bredare begrepp framhäver i huvudsak på förbättrade 

hälsoförhållanden genom reglerad medicinsk, alternativ, traditionella eller kostnadsfri 

sjukvården
20

 

Dental turism 

Dental turism är en delmängd av medicinska turismen och hänvisar till de personer som reser 

till andra länder för att söka tandvård stället för att välja samma genom sina lokala hälso-och 

sjukvårdssystem.
21

 

Wellness tourism 

wellness turism förknippas främst med resor målmedvetet för att uppnå, att främja eller 

behålla maximal hälsa och en känsla välbefinnande. Vanligtvis den viktigaste motivet för 

wellness turister är att bevara eller främja deras hälsa och det innebär att vara proaktiv i att 

upptäcka nya sätt att främja en sundare och mindre stressig livsstil.
22

 

Hälsningar som en underkategori av hälsoturism, är wellness turismen främst avses alla 

aktiviteter, relationer och fenomen från att resa för att stanna i god form. Det innebär många 

aktiviteter avsedda för underhåll av god hälsa bland spa behandlingar, sunda fysiska 

biverksamheterna som vandring, golf, yoga och andra. 
23

 

 

 

 

 

                                                 
19 Dr Prem's Guidebook  (2005) Medical Tourism sid 23     2013-08-27 
20 Dr Prem's Guidebook  (2005) Medical Tourism sid 24     2013-08-27 
21 Dr Prem's Guidebook  (2005) Medical Tourism sid 24     2013-08-27 
22 Dr Prem's Guidebook  (2005) Medical Tourism sid 25     2013-08-27 
23 Dr Prem's Guidebook  (2005) Medical Tourism sid 25     2013-08-27 



Spa Turism 

spa turismen är oftast avsedda för allmän hälso- och avkoppling, och innebär resa till 

destination spa i syfte att förbättra hälsa och välbefinnande av en individ. Spas ligger ofta i 

exotiska och naturliga behandlingar, mineralvatten och andra naturresurser som är känd för 

sina välgörande och har läkande krafter.
24

 

 

 

Kompletterande medicinsk turism är en underkategori av medicinsk turism, är termen 

komplementär medicin används för kombinationen av västerländsk medicin och alternativa 

metoder, som används tillsammans för att behandla patienten på bästa möjliga sätt. 

På grund av dess successivt ökad användning och brett utbud av behandlingar och produkter, 

är komplementär medicin på väg till en stor industri.
25

 Med tanke på att denna behandling kan 

användas av människor i alla åldrar och för ett brett spektrum av klagomål, är det snabbt 

populärare bland turister från hela världen.
26

 

 

Integrative medical tourism  

Integrativ medicinsk turism innebär resor till fjärran länder i jakt på terapier och behandling 

som accentuerar på läkare och patient och använder den minst giftiga och minst kostsamma 

metoder. Integrativ medicin bygger på användning av det bästa av två världar, och kombinera 

olika metoder från konventionell till alternativ för att behandla sjukdomen. Det kan sägas vara 

ett enande av natur och teknik för att lyfta på healing. 
27

 

Integration innebär vanligtvis att aktivera det medfödda helande reaktionen i kroppen. Detta 

görs av flera sätt att uppmuntra självläkande eller förnyelse process i kroppen. Integrerad 

medicin bygger på fyra kraftfulla inflytande, relation, kost och livsstil, hälsosam miljö utan 

kemiska gifter och avgiftning eller självrening av kroppen
28
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25 Dr Prem's Guidebook  (2005) Medical Tourism sid 26     2013-08-27 
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28 Dr Prem's Guidebook  (2005) Medical Tourism sid 27     2013-08-27 



Cruise Ship tourism 

Kryssning turism är ett relativt nytt begrepp och förknippas med tillgång till medicinsk 

behandling och rutiner ombord på ett kryssningsfartyg. Medicinska turister kan utnyttja de 

medicinska faciliteter som redan finns på skeppen, och återhämta sig medan kryssningar och 

avkopplande.
29

 

 

Begreppet medicinsk turism har definierats av människor som reser till dem internationella 

gränser för att kunna ta emot medicinska behandlingar (OECD, 2010, pp.30-31). 

Idag reser människor runt om i världen för att kunna utföra operationer utanför landet som 

dem befinner sig i. Det kan vara från skönhetsoperationer till hälsooperationer. 
30

 

Medicinsk turism handlar inte bara om skönhetsoperationer utan förknippas även med 

kosmetisk kirurgi, hjärtkirurgi, tandvård, knä/höft och operationer.
31

 

Orsaken till varför en del väljer att åka till andra destinationsländer är på grund av låga 

kostnader, korta väntetider, den senaste tekniken, nya metoder och en trovärdig 

marknadsföring. 
32

 

Medicinsk turism innebär avkoppling, nöje och hälsa med syftet att få ett gynnsamt resultat.
33

  

Många länder har identifierat medicinsk turism som en nationell industri, men själva 

kvaliteten har förändrats kraftigt över hela världen och det skapar risker men även etiska 

frågor. Det är vikigt som turist att vara medveten om att det finns destinationer som är farliga. 

Det finns en speciell process som man måste utföra innan man kan använda sig av medicinsk 

behandling utomlands, och det första är att personen som söker medicinsk behandling måste 

kontakta en medicinsk turismleverantör
34

. När detta har utförts krävs det att leverantören ska 

ge patienten en medicinsk rapport om man lider av sjukdom, sjukdomshistoria eller diagnos.  

Efter att ha lämnat in en rapport kan läkare eller konsult föreslå utgifter till patienten t ex 

vilken sjukhus, turistmål och det sista är vistelsetiden. Efter att detta har genomförts och 

behandlingen är klar så kan patienten vara kvar i turistlandet 
35

 

Medicinska turister kommer i stort sätt från Europa, USA, Kanada och Mellanöstern.  

Detta kan bero på de höga kostnaderna för vården. En studie från Harvard Busniess school 

noterar att ca 750 000 amerikaner reste utomlands för sjukvård under 2007 och ca en och en 

                                                 
29 Dr Prem's Guidebook  (2005) Medical Tourism sid 28     2013-08-27 
30 OECD, 2010, pp.30-31 
31 http://www.news-medical.net/health/Medical-Tourism-History.com 
32 http://web.nchu.edu.tw/pweb/users/hychuo/lesson/5877.pdf 
33 http://www.ataland.com/Files/Articles/z4.pdf/2013-05-19 
34 http://www.news-medical.net/health/Medical-Tourism-History.c 

 
35 http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Luftrorskatarr/2013-05-19 

http://web.nchu.edu.tw/pweb/users/hychuo/lesson/5877.pdf
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halv miljon människor sökte vård utanför USA, vilket ledde till att amerikanska vårdgivare 

förlorade miljarder dollar i intäkter.
36

 Attraktionen för medicinsk turism har ökat gigantiskt i 

länder som arbetar med allmänna hälso- och sjukvårdsystem. Systemet är i stort sätt väldigt 

 

 

eftertraktad, det har lett till att det kan ta ett tag innan man får en akutsjukvård.
37

 Kanada har 

utfört en väntelista för de sjukskrivna kanadensare som väntar på sin tur att opereras. Enligt 

ovan gäller 26 veckor för en höftledoperation och ca 16 veckor för kataraktkirurgi.  Det kan 

vara så pass allvarligt att försäkringen inte kan täcka för en operation. 
38

 

 

 2.4 Definiera hälsa och medicinsk turism  

För att kunna definiera vad hälso och medicinsk turism innebär har vi valt att ta med olika 

begrep från Nutek. Och så här definierar dem turism: 

”Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin  

vanlig omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften.”
39

 

 

Weaver och Lawton nämner att det finns olika orsaker till varför en individ respektive familj 

reser. Syftet med resan kan vara at träffa släkten, affärer, vänner, sport, nöje studier och hälsa. 

40
 Weaver och Lawton tar upp vad innebörden av medicinsk behandling. Dem flesta som reser 

utomlands är enade om att dem reser för att alltid kombinera med någonting annat som t ex. 

att anknyta en operation med en resa.29 
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  2.5 Vilka typer av operationer sker utomlands?  

 

Jordanien är ett växande land som har tjänat en hel del inom medicinsk turism.  

Statistik visar att år 2007 översteg intäkterna per år med en miljard dollar, 45 000 irakier, 25 

000 patienter från Palestina och Sudan, 1800 amerikanska medborgare, 400 kanadensare och 

1200 brittiska medborgare. 
41

Kostnaderna motsvarar 25 procent av kostnaderna i USA.  

Länder i Latinamerika som behandlar utländska patienter är Argentina, Bolivia, Brasilien, 

Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Guatemala, Mexiko, Panama, Peru 

och Uruguay.
42

 

 

Brasilien är känd för kosmetisk kirurgi (det var Albert Einstein Jewish Hospital i São Paulo 

som blev den första JCI-ackrediterade anläggningen utanför USA, och mer än ett dussin 

liknande brasilianska vårdinrättningar har sedan dess ackrediterats).
43

 

 

Kanada har börjat utföra medicinsk turism – i jämförelse med kostnader för hälso-och 

sjukvård i USA kan patienten spara mellan 30 till 60 procent av kostnaden.
44

 

Medicinsk turism i Costa Rica har ökat under åren. Tack vare de medicinska tjänsterna och 

dem låga priserna som har lockat över 20 000 amerikaner per år. I dagsläget finns det drygt 

sex privata sjukhus och 22 offentliga sjukhus.
45

  

 

Kuba är en destination som är känd över 40 år för sina vårdbehandlingar. Tusentals kunder 

från Latinamerika och Europa har locktas av ett gott rykte för kubanska läkare, de låga 

priserna samt de vackra stränderna. Enligt (world medical tourism reviw) lyckades Kuba 

locka till sig 20 000 turister för att genomgå en operation per år. 
46

 År 2007 sändes en 

amerikans dokumentärfilm vid namnet "Sicko", Målet med dokumentären var att locka till sig 

oförsäkrade amerikanska patienter till Kuba för att få en billigare sjukvård. Kuba har även 

utvecklat den medicinska turismen för att öka intäkterna i landet.  

Amerikaner som lever vid gränsen av Mexiko åker automatisk over till Mexiko för att utföra 

operationer och tandvård. De populära läkarna i Mexiko har lyckats locka till sig kunder från 
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Amerika på grund av sina låga priser och lyckade operationer. 
47

 

I Panaman har hälsan och medicisnk turism ökat med årets gång med hjälp av den medicinska 

utrustning och teknik som används i både USA och Europa. “En studie från McKinsey 

nämner att ca 750 000 amerikaner och europer har utfört en medcinsk operation i andra länder 

under 2007 (En ökning från 500 000 år 2006)
48

 

Inte för länge sedan införde Uruguay medicinsk turism på marknaden. Ett privat företag vid 

namnet Uruhealth har skapats med hjälp av ministerna som har hand om turism och hälsa.
49

  

 

Kina har ett antal statliga och privata sjukhus, som är eftertraktade destinationer för personer 

som söker vård. Landet erbjuder behandlingar av stamceller som fortfarande anses som 

experimentellt eller ännu inte godkänts i andra länder. 
50

 

De mest eftertraktade operationerna i Indien är benmärgstransplantation, bypass- och 

ögonkirurgi. Indien är det känt för sina hjärtoperationer, ytersättningsprotes och andra 

operationer.
51

  

 

Korea erbjuder mängder med olika medicinsk tjänster för turisterna och även hälsokontroller.  

I Korea behandlar man t ex cancerbehandlingar, organtransplantation. Dem populäraste 

behandlingar för medicinska turister är kosmetiska ingrepp som t ex är ögonlocksplastik, 

ansiktslyft, näsa och hudtonande.  
52

 

 

Malaysia har utvecklats väldigt mycket inom medicinsk turism och är den mest besökta 

medicinsk turism destination som lockas av brittiska patienter, landet har lyckats fånga till sig 

ca 1 miljon patienter från hela världen.
53

 Malaysia är ett av dem fem som ligger på toppen för 

hälsoturism och som arbetar aktivt för att kunna utveckla mer medicinsk turism inom privata 

sjukhus
54
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Landet Uruguay trädde precis in på den medicinska turismen med en bra utvecklat privat 

medicinsk turism.  Medicinsk turism förväntas varje år stiga ca 30 procent 
55

  

 

Regeringen i Indien tar itu med att svara på infrastrukturfrågor som hindrar tillväxten på 

medicinsk turism.  

 

Filippinerna: Medicinsk turism har ökat väldigt mycket i destinationen. Den amerikanska 

tidningen som heter ”Medical tourism” rapporterar att tjänsterna i Filippinerna har ökat ca 8,0 

procent i år 2007. Det som har ökat mycket är hälso- och sjukvård. Landet är ett av fåtal som 

har legitimerade sjuksköterskor och läkare till USA 
56

 

 

Lettland: Allt fler resenärer reser varje år till Lettland för att kunna förbättra sin hälsa. Varför 

många reser till Lettland är på grund av att landet är hög kvalificerad och erbjuder minst lika 

kvalitet som i Europa. Men landet har ett pris som är mycket lägre än vad det är i EU-länder. 

Landet erbjuder massor med medicinska tjänster som t ex tandvård, ögonvård, plastikkirurgi, 

reproduktiv vård och även rehabilitering
57

 

 

Tyskland är ett land för de patienter som söker säkerhet, snabbt behandling samt hög 

standtard. Tyska invånare har sjukförsäkring och höga densitet vilket ger ett resultat på 

kortare väntelistor för behandling. Tyskland har blivit ett populärt resemål för människor från 

mellanöstern efter 11 september attacken I USA. Landet har utvecklats en hel del vilket har 

lett till att dem konkurrrerar stark med andra utvecklade länder. 
58

 

 

År 2004 gick Polen med I EU, det har öpnnat nya möjligeheter för landet att kunna starta en 

populär resemål för patienter som vill utföra en billig skönhetsoperation. 
59
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Turkiet har lyckats locka till sig medicinska turister från världen över. Landet har brist på den 

engelska språket och det är endast ett fåtal  läkare och sjuksköterskor som kan tala engelska. 

Om patienten och läkare vill slippa missförstånd mellan varandra är det lämpligast för 

patienten att ta med sig en tolk
60

  Den tyska sjukhus som befinner sig i Istanbul var den första 

privata sjukhus som tog emot den amerikanska JCI.
61

 

 

Det finns två starka anledningar till varför en människa känner behov av att resa och dessa är 

destinationen, attraktioner och behov av att ”fly vardagen”.  Vidare handlar resandet om 

psykologiska och sociala aspekter.
62

 Turistens behov kan delas in i fyra faktorer: 

skäl till resandet, ekonomiska resurser, tekniska förutsättningar och för att kunna ta sig till 

destinationen. 
63

 

Den ekonomiska faktorn har en stor betydelse, det vill säga när ekonomin ökar för varje 

familj eller individ ökar samtidigt fritidintressen. För att kunna resa behöver individen eller 

familjen tid för det.
64

 År 1938 fick alla arbetare rätt till två veckors betalt semester, 1951 

infördes fyra veckor och 1963 fem veckor. Innan dess hade man inte rätt att ta ledigt eller få 

betalt för sin semester. När arbetarna börja få betalt för sin semester började turismen öka 

sakta men säkert. Inom turismen har man börjat inse att vila och fritid är en del av livet för att 

kunna fortsätta att arbeta produktivt. 
65

 Idag satsar fler människor på att utbilda sig för att 

kunna få en bra långsiktig karriär och som familj är det oftast båda föräldrarna som jobbar för 

att få en bra inkomst. Att föda barn kräver pengar, tid och energi och därför är det allt fler som 

väljer idag att föda färre barn. Detta leder till att det blir pengar över till t.ex. fritidresor. Idag 

finns det fler alternativ att ta sig från och till olika destinationer med hjälp av båt, tåg, flyg, 

buss och bil 
66
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2.6. Finns det misslyckade operationer? 

Självklart finns det kunder som har blivit missnöjda efter sina operationer. Men det finns även 

människor som är väldigt nöjda med sina resultat.  Det finns behandlingar som får kunderna att bli 

oroliga men som väljer ändå att sätta sig under kniven. Människor är så pass olika vad gäller synen på 

behandlingar. Det finns inga garantier att du kan få en felfri syn efter behandlingen, dessutom finns det 

andra risker som man sällan tar upp.
67

 Det finns ingen statistik på hur många som har lyckats med sina 

operationer, men ändå väljer allt fler att lägga sig under kniven.
68

 

Nackdelen med skönhetsbranschen är att det inte finns tydliga resultat på misslyckade operationer. SVT, 

nämner i sin rapport att det är väldigt få företag som rapporterar in missnöjda operationer vilket leder till 

att kunder inte tänker på riskerna.  Enligt lag bör företagen rapportera in sina ingrepp till Socialstyrelsen, 

men tyvärr är det bara få av dessa företag som rapporterar in misslyckande behandlingen
69

. För att dem 

estetiska förhandlingar ska utföras måste det finns ett tillstånd för att kunna utföra en behandling, en 

åldergräns på 18 år och patienten skall få en ersättning från patientskadeförsäkringen. Konsumentverket 

vill utföra en ökning för patientsäkerheten som utför t ex medicinsk behandlingar. 
70

  

Idag är det fler människor som väljer att gå igenom en behandling för att ändra på sitt utseende eller 

kroppen, på grund av att de inte är nöjda med sig själva. I artikel Ifokus har de gjort en undersökning 

som resulterar i att personer i åldern 25-45 år utför operationer i Sverige. Statistiken visar att cirka 25 

000 genomgår plastikoperationer per år.
71

 Operationerna i Sverige har ökat med 15 procent per år, 85 

procent av kvinnorna väljer att operera sig och antalet män är ca 15 procent.  Antalet personer i Sverige 

väljer att inte prata öppet om det och undviker att fråga om vad det finns för risker eftersom de är 

entusiastiska för att se resultatet. Uppdrag granskning har gjort en undersökning där de visar att många 

kliniker inte berättar om riskerna vad som finns under behandlingen.
72

 

 

År 2004 anmäldes 40 fall av misslyckande operationer. 
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 7 av 10 kliniker berättar inte att implantaten kan gå sönder. 

 5 av 10 informerar inte om risken för blödning. 

 3 av 10 informerar inte om risken för infektion. 

 2 av 10 informerar inte om den vanligaste komplikationen.
73

 

 

Plastikindustri räknar idag med att Sverige omsätter ca 600 miljoner kr om året. En 

granskning som tidningen Stockholm City nämner i sin rapport att anmälningar har ökat sedan 

1996. År 2007 tog hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) emot 46 anmälningar om 

misslyckande behandlingar. Men endast 5 av 44 misslyckande ingrepp har HSAN granskats.
74

 

 

I Sverige sker det en del misslyckade operationer varje år. Sverige har sämst koll på misslyckade 

operationer. I Sverige finns det ingen specifik utbildning för att man ska få arbeta med estetisk 

kirurgi. Som skönhetskirurg kan det i stort sätt vara vilken läkare som ser sig själv som 

skönhetskirurg. Läkaren behöver inte vara specialiserad inom ett visst område utan det som 

överväger är att han/hon är certifierad läkare nämner aftonbladet i sin rapport. 

Patienten har rätt till att kolla upp om läkaren har den kompetens anmäld för tidigare 

misslyckande skönhetsoperationer hos HSAN
75

 

 

Det finns en hel del nackdelar om man vill utföra operation utomlands, det kan hända att det 

finns outbildade personer, brist på språket och gammal verktyg detta kan leda till missförstånd 

och dålig kommunikation mellan varandra. 
76

 Personer som utför en operation utomlands 

tänker inte på konsekvenserna efter behandlingen. Detta medför problematik eftersom 

behandlingen kostar dem en heldel pengar.
77

 

Karin Lindell som jobbar på socialstyrelsen och har hand om utredningsförslag om 

skönhetsoperationer.  Förra året gav Karin ett förslag om högre krav på dem som utför 

skönhetsoperationer i Sverige och för dem som bryter mot lagen. Dem som bryter mot 

reglerna skall bestraffas med böter eller fängelse. Enligt Karin ska det inte vara lätt att komma 

undan med en misslyckad operation
78

 Förslaget ska gälla för dem människor som är friska 

men som ska utföra en skönhetsoperation utan läkarintyg.
79

 Den 2013-05-01 meddelade GP 
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att lagförslaget kommer att dröja och det innebär enligt Karin att ju mer dem dröjer ut på det 

desto fler riskeras att bli skadade. 

Som vi tidigare har nämnt i texten är Latinamerika känd för sina skönhetsoperationer till ett 

billigt pris. Dem länder som är mest attraktiva för dem utländska turister är Panama, Mexiko, 

Brasilien, Colombia och Costa Rica.
80

 Det blir allt mer attraktivt att variera sin semester med 

en skönhetsoperation till ett billigare pris än det som finns i hemlandet. Anledningen till 

varför många lockas till Latinamerika är på grund av att dem är högutbildade läkare och kan 

ett antal språk vilket gör det lärare för patienten och att läkaren kan kommunicera med 

varandra.
81

  

 

Städerna i Nordamerika konkurrerar stark med varandra gällande medicinska behandlingar.  

Turister i Latinamerika åker till Colombia för att ändra på sitt utseende och anledningen till 

varför turisterna väljer att åka till Colombia är för att dem erbjuder paketresor där det ingår 

Boende och medicinsk behandling.
82

 Turismbranschen har utvecklat Colombia oerhört 

mycket tack vare den medicinska turismen. Colombia har varit känd för sin tidigare 

kriminalitet och därför kan det vara lätt att man kopplar landet med våld.
83

 Idag är Colombia 

känd för sina skönhetsoperationer och den utvecklade tekniken. Medicinska turismen har 

väckt negativa konsekvenser för feminister som befinner sig I landet. Tidningen Republik 

skriver I sin artikel att den medicinska turismen är bra för ekonomin men samtidigt anpassar 

sig kvinnor efter männens skönhetsval. Detta har väckt stora konsekvenser för kvinnornas 

jämnställdigheter. 
84

 

Flera rapporter nämner att den medicinska turismen har väckt negativa konsekvenser för 

landets egna invånare. Detta har medfört att fler läkare utbildar sig alt mer till att utföra 

skönhetsoperationer. 
85
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2.7  Hållbar turismutveckling  

 

Rese – och turistsektorn är en av dem största ekonomin som står för totalt nio procent BNP. 

Det innebär att ca 260 miljoner människor försörjer sig på turismen.
86

 Den största 

problematiken idag är flyget. Idag släpper flyget ut två procent av den totala 

koldioxidutsläppen. Enligt FN:s klimatlista kommer det ske en ökning 

på tre procent år 2050 om inga ingrepp sker och för att ändra på beteendet kräver det en stor 

förändring och satsningar för att minska flyg utsläpp. 
87

 

Under 1980-talet började man använda begreppet hållbar turism utveckling. Begreppet kan 

användas i olika sammanhang som ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter.
88

 Hållbar 

utveckling är ett ganska nytt begrepp och eftersom begreppet är rätt ny kan det bidra till att 

det finns en hel del aktörer som inte känner igen begreppets innebörd. Sakta men säkert börjar 

människor förstå begreppets innebörd genom att använda det på sitt dagliga arbete. Och på så 

sätt ökar medvetenheten för en bättre och långsiktig hållbarhet
89

. Turistnäringen ökar ständigt 

i världen vilket betyder att kraven ökar samtidigt som det blir mer omfattande.
90

 

År 2002 uppföljdes något som kallas för den internationella ekoturismen. Syftet med 

organisationen är att öka medvetenheten samtidigt som man visar vad det finns för 

konsekvenser för naturen och samhälle.
91

 Turistdelegationen anser att kraven måste komma 

innefrån och därför försöker man öka medvetenhet i företag för att sedan föra det vidare till 

kunderna. På detta sätt har de en viktig roll i informationsdistributionen och i att skapa 

medvetenhet om hållbar turismutveckling
92

. 

Grunderna för hållbarutveckling koncentrerar sig framförallt på en långsiktigt och mer varsam 

till utvecklingen. Hållbar turism har igenkänt hur turistnäringen kan bidra till hållbar utvecklig 

genom att kämpa för att ge en hög värde och låg effekt upplevelser
93
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3. Metod  

 

Kvalitativ metod är ett samlingsbegrepp för olika arbetsätt som enas av att forskaren själva 

befinner sig i den sociala verkligheten som analyseras av datainsamling.
94

Forskningen bygger 

på hermeuntik det vill säga genom att ha en förståelse av livsvärld. Till denna metod så kan 

man använda sig utav intervjuer, enkäter, det gör att man kan se helheten. Kvalitativ används 

främst om man vill ha en djupare förståelse inom målgruppen, eller att man inte vet riktigt 

vilken information som verkar vara intressant. Kvantitativ metod är en annan metod som är ett 

samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna till de arbetssätt forskarna samlar in till 

empiriska och kvantifierbara data, där man sedan sammanfattar dessa i statistisk.
95

 

Det vi har valt till vår undersökning är kvantitativ metod då forskningen passar utmärkt till ämnet 

som vi har valt att arbeta med. Anledningen till varför vi har valt att fokusera oss på den kvalitativa 

studien är att enkäter lämpar sig bäst för att kunna få fram kunskapen och den information som vi vill 

få ut ska leda till ett lyckat resultat. Vi kommer att tolka all information som vi har tagit del av bland 

annat vetenskapliga artiklar, litteraturer samt enkäter.  

 

 

3.1 Vetenskapsteoretisk perspektiv 

 

Positivism är en filosofisk teori som säger att det enda som är bevisat och kan ligga till grund 

för bedömningar om vad som är trovärdigt eller inte . Det gör att denna teori blir en 

spekulation, där hemlighetsfullhet och kunskapskällor blir grunden för våra handlingar. 
96

 

Hermenuin är en annan form av tolkning som går ut på att skapa förståelse för den mening, 

innebörd och de värderingar som finns i en text, en handling, eller ett beslut. En hermeneutisk 

tolkning ger oss en förklaring genom att den sätter in ett fenomen i dess mänskliga, historiska, 

sociala, ekonomiska eller konstnärliga sammanhang.
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3.2 Forskningsdesign  

 

I uppsatsen har vi valt oss av icke experimentella undersökningar som är observationsstudier. 

Vi valde att använda oss av longitudinell studie eftersom den passar oss bäst in i vår 

undersökning. Longitudinell studie handlar om undersökningar under en längre tidperiod.  

Vi började med att studera teorier och tidigare forskning och därefter samlades data för 

empiriska materialet in.
98

  

 

3.3 Urval 

 

Undersökningar vi genomförde utfördes under perioden mellan 10 maj 2013 till 17 maj under 

dessa dagar har vi skickat ut enkäter till olika målgrupper och undersökt olika artiklar till vårt 

ämne. Vi bestämde oss att bli klara med vissa delar av uppsatsen som bland annat 

frågeställningar, syfte och urval innan vi gav oss in på de enskilda enkäterna. Detta gjorde vi 

eftersom vi ville ha en ram och ett upplägg till undersökningen, så att enkäterna kunde bli 

välarbetade med bra frågor och bra resultat.  

Vi delade ut 100 enkäter till olika målgrupper och lyckades få 100 besvarade enkäter 

Undersökningen genomfördes inte på en bestämd plats, utan vi skickade enkäterna till vänner, 

familj, bekanta och vi använde oss av snöbollseffekten med hjälp av Facebook. 

De individer som deltog i vår undersökning var en rad ungdomar, barnfamiljer, män 

respektive kvinnor och äldre vid ålder 40-60 Anledningen till varför vi valde dessa 

målgrupper var för att få in så många enkäter som möjligt till vår uppsats. Enkäterna tog ca 5-

7 minuter att besvara.  

 

Frågor som vi har ställt till våra respondenter är följande: 

Har du utfört en skönhetsoperation? * 

Jag har utfört en skönhetsoperation i .. * 

Svara på frågan om du har rest till ett annat land. 

Varför valde du just det landet? * 

På vilket område genomfördes operationen? * 

Vad är anledningen till att du utför en operation? * 
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Är du missnöjd med resultatet? * 

Vad är det som har fått dig att bli missnöjd? * 

Om du har gjort en skönhetsoperation skulle du kunna tänka dig göra om det? 

Vad tycker du om skönhetsoperationer? * 

 

 

3.4 Datainsamling  

 
Det vi gjorde för att samla in data var att gå igenom olika litteraturer, tidigare forskning, 

vetenskapliga artiklar och vad andra har kommit fram till inom ämnet tidigare samt enkäter 

med olika målgrupper.  

Metoden vi använde oss av är kvalitativ forskning, där vi riktade oss in på enskilda 

semistrukturerade enkäter, då våra frågeställningar handlar mycket om människors åsikter och 

handlande. Vi valde just denna metod eftersom den passade bäst till vår undersökning. Vi 

kom fram till att vi få bättre resultat om vi använder oss av enskilda enkäter med flera frågor, 

en del öppna frågor där personen kan uttrycka sig bättre, samtidigt som vi fick en bra bild 

över hur dem tänker och tycker inom ämnet. Detta sätt ansåg vi vara lämpligast för våra 

frågor då det skulle bli mer analyserande och djupare, sedan kunde vi jämföra alla enkäter och 

få fram slutsatser.  

Vi ville ta reda på hur folk tycker och tänker angående skönhetsoperationer och hälsa. Dessa 

undersökningar skulle hjälpa oss med vår huvudfråga och att kunna få bra analyserande 

resultat och slutsatser. Enkäterna innehöll en blandning av bl.a. Personliga frågor, 

åsiktsfrågor, kunskapsfrågor och informationsfrågor.  

 

Det var viktigt för oss att enkäterna hade bra frågor så att deltagarna kunde känna sig trygga 

med frågorna i enkäterna. För att deltagarna skulle känna att detta var meningsfullt och seriöst 

beslutade vi oss för att ha enskilda samtal om syftet med denna undersökning. Deltagarna 

kunde känna sig trygga och vara villiga att samarbeta på ett proffesionellt sätt.  

Vår tanke var att hitta människor från olika kulturer för att så många synvinklar på ämnet som 

möjligt. 

Vi tycker att är oerhört viktigt att vara medvetna om hur dem tidigare undersökningar var och 

hur dem ser ut idag. Detta hittar vi i litteraturer, vetenskapliga artiklar och även databaser från 



internet. Anledningen till varför vi har använt oss utav olika källor och olika perspektiv på 

ämnet.  

Forskningen visar att utvecklingen har förändrats en hel del inom medicinsk turism i olika 

länder.  

 

 

3.5Tolkning, bearbetning, analys 

Det vi skulle tolka och bearbeta var informationen från litteraturen och den tidigare 

forskningen, samt de olika analyserande svaren vi fick på våra enkäter. Det vi gjorde för att 

kunna förstå litteraturen var att vi läste igenom det kapitlet som vi tyckte var väldigt intressant 

och som passade vårt ämne och våra frågeställningar. Därefter diskuterade vi informationen 

som hittades för att kunna ta ut de viktiga delarna till vår uppsats. Vi fick söka oss fram till 

olika kategorier som t ex medicinsk turism, bakgrund och länder som utför 

skönhetsoperationer.  

 

3.6   Giltighet 

 

Det vi har använt oss av inför uppsatsen är böcker, vetenskapliga artiklar och även olika 

databaser. Det positiva med ämnet är att det finns mycket information och undersökningar om  

vårt ämne. Artiklarna som vi har tagit del av har hjälpt oss en hel del med att jämföra 

informationen och använt oss av trovärdiga artiklar. Vi har använt oss utav enkäter för att få 

ett resultat till vår uppsats, det negativa med enkäten var att ett antal personer inte svarade på 

enkäten. Vi kände oss stressade eftersom det tog en hel del tid för målgruppen att besvara på 

våra frågor som vi skickade via facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Resultatredovisning 

4.1 Resultat av empiriskt material från enkätundersökningen 

 

Nedan kommer en utförlig presentation av insamlingen av studiens empiriska material. De 

olika intervjuerna har delats upp under två olika områden.  

4.1.1. Enkätundersökningar  

Här redovisas resultatet av empirisk från enkätundersökningar. .  

Vi tycker att det är viktigt att redogöra för antalet män respektive  kvinnor som deltog i 

undersökningen.  

 
 

 

Figur 1: Könsfördelningen bland respondenterna  

 

Figuren visar hur många kvinnor respektive män som har besvarat på frågorna för att sedan 

jämföra dessa svar med teorin. Vi har valt att ta med både män och kvinnor för att ta reda på 

vad båda könen tycker om skönhetsoperationer.  

Anledningen till att det blev färre män än kvinnor som besvarade på våra frågor var för att 

detta var en spontan urvalsundersökning, målet var att få ihop hundra besvarade enkäter och 

helst rättfördelat mellan män och kvinnor. Vi har försökt göra det så jämlikt som möjligt för 

att kunna få ett bättre resultat men eftersom det var en hel del som struntade med och svara på 

enkäterna då beslutade vi oss med att använda oss utav dem besvarade enkäterna som vi hade 

till hands. 
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 Figur 2: Åldersfördelningen bland respondenterna 

 

Vi har valt att ta med ålder för att ta reda på vilken åldersgrupp som satsar mestadels på att 

utföra en operation i Sverige eller utomlands. Resultatet visar att målgruppen är mellan 16-30 

år. Det är inget som vi har bestämt utan det fick ske slumpmässigt. Resultatet till varför det 

blev just den målgruppen är för att enkäterna skickades via facebook och dem som vi känner 

överstiger inte 30 år .  
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Figur 3 Andelen av respondenterna som genomfört en skönhetsoperation.  

 

Här vill vi veta hur många utav hundra besvarade frågor har gjort en operation.  

Vi var medvetna om att det var en känslig fråga då synsättet på skönhetsoperationer i Sverige 

anses vara bedömande. Vi är medvetna att det är en känslig fråga men vi har valt att ta med 

den ändå för vi var intresserade av hur många antal vågade besvara på denna fråga. Figur 3 

visar att majoriteten inte hade genomgått några skönhetsoperationer.  
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Figur 4 Andelen av respondenterna som har genomfört en operation utomlands. 

 

Vi har valt att ta med den här frågan för att kunna jämföra svaren med teorin. 

 Anledningen till varför vi har valt dem ovanstående länder är för att enligt forskningsteori är 

det dem länder som är populärast gällande skönhetsoperationer. Sverige, Tyskland, Polen 

Thailand är dem länder som är populärast inom skönhetsbranschen. Det övriga länder som 

besvarandes av respondenterna var Libanon, Syrien, Palestina, Egypten och Iran. Dem som 

har valt att göra en operation i Sverige är det en del av gruppen som tänker på Säkerheten före 

priset. Som jag nämnde tidigare i texten är det betydligt mycket billigare och göra en 

operation utomland men det finns en hel del nackdelar att utföra en operation utomlands. Dem 

flesta respondenterna är nöjda med deras operationer som är utförda både i Sverige och 

utomlands. 
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Figur 5 6 Anledning till varför andelen av respondenterna valde att genomföra en 

operationen utomlands. 

 

Vi vill veta vad det finns för anledningar till att göra sin/sina operationer utomland.  

Dem flesta deltagare har ej utfört en operation utomlands eftersom dem anser att säkerheten 

ligger före riskerna. Det är enkelt att kontrollera om kirurgen har de meriter som behövs för 

att inte hamna i komplikationer. En viktig orsak till varför en del gör sina operationer 

utomlands är den diskretion som innebär att resa bort för att utföra ett ingrepp. En del väljer 

att kombinera semester samtidigt som dem får återhämta sig i ett land där med en bättre 

klimat. De slutliga resultaten på en operation förklarar med andra skäll till varför han/hon har 

utfört en operation. En annan anledning till varför dem reser är för att dem har blivit 

rekommenderade hos en viss kirurg som har kompetensen som krävs och erfarenhet.  

Ett lyckad plastikkirurgiskt ingrepp på en utländsk klinik kvarstår patienten några dagar på 

kliniken tills patienten har hunnit återhämta sig. På dem flesta klinker utomlands behandlar 

patienten men en god service och det är viktigt för patienten att dem behandlas väl efter 

operationen då dem mår allra sämst.  

Av de respondenterna som har svarat på enkäterna har konstaterat att dem patienter som har 

gjort en operation utomlands blir bra behandlade och får all service som behövs för att 

patienten ska känna sig trygg.  
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Figur 6 Andelen av respondenterna som har genomfört en operation på ett visst område.  

Av dem besvarade enkäter är det 53 personer som inte har gjort en operation. Först på topp är 

det näsoperation sen är det tandvården och på tredje är det bröstforstorning.  Här vill vi ta reda 

på vilket område är det mest efterfråga på.  
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Vad är anledningen till att du utför en operation? 

 

 
 

 

Figur 7  Andelen av respondenterna som har utfört en operation. 

Bortse från dem deltagare som inte har gjort en operation finns det olika anledningar till 

varför en person vill utföra en operation. Anledningen kan vara olika och det kan vara från att 

se bättre ut till en dålig självkänsla. Dem större delen av singlar hade kunnat tänka sig att göra 

en skönhetsoperation i alla fall av medicinska anledningar, Men dem som inte kan tänka sig 

göra en operation är en del män än kvinnor. Det antal män som har svarat på enkäten tycker 

att det är acceptabelt att göra en skönhetsoperation bara det inte går i överdrift.  

Skönhetsoperationer har ständigt ökat med tiden men som inte pratar öppet om. Det är mer 

acceptabelt att göra en operation bara det finns en bra anledning till varför personen ska utföra 

en operation.  
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Vad tycker du om skönhetsoperationer? 

 

 

 
 

 
Figur 8  Vad respondenterna tycker om skönhetsoperationer. 

Vi har valt att ta med den ovanstående frågan för att veta vad våra deltagare tycker om 

skönhetsoperationer. Vi har fått en hel del intressanta svar som vi kommer ta upp i 

nästkommande kapitel.  

En del utav respondenterna svarade såhär på frågan: 

 

- Stärker självkänslan för några 

- mår man dåligt över något som man är missnöjd över sig själv psykiskt så är det bra med 

skönhetsoperationer.  

- Det är upp till var och en vad de vill göra med sin kropp, om de vill ändra sig så låt dem 

göra det. Bara de mår bra utav det och så länge de gör det för sitt eget välmående och inte 

andras så spelar det ingen roll för mig. Det viktigaste är att de gör det för sin egen skull och 

inte andras, för i slutändan är det din kropp och det är du som ska leva med det, ingen annan.  

- tycker alla skall vara nöjda med sitt utseende oavsett vad men dock om man har råkat ut för 

en olycka skall man självklart göra något åt det om man mår bättre sen. 
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5. Analys och slutsatser 

 

 Det som lockar människor med att är för att det är mycket billigare och för att njuta av sin 

semester samtidigt. Vi har nämnt i uppsatsen att det finns en hel del oväntade länder som utför 

skönhetsoperationer. Idag är det många länder som satsar stort på medicinsk turism och det 

har medfört stora pengar i landet. Det vi har kommit fram till är att vissa länder som lockar 

turister satsar stort med att få dit många turister till landet, vilket har orsakat negativa 

konsekvenser för invånare.  

Idag är det allt fler människor som sätter sig under kniven för att ändra på sitt utseende eller 

kroppen. Ifokus skriver i sin artikel 2007 att åldergruppen mellan 25 till 45 år utför mest 

operationer i Sverige. Statistiken visar att ca 25 000 patienter genomgår en operation per år. 

Vi har gjort en undersökning med 100 besvarade enkäter, statistiken visar att mellan 16- 35 

års ålder satsar högt med att ändra på sitt utseende eller för att utföra en hälsooperation.  

 I Sverige har de rätt dåligt koll på skönhetsbranschen. Något som man bör ha i åtanken när en 

individ har valt att införa en operation är att det inte finns förutsättningar med att en läkare ser 

sig själv som skönhetskirurg kan i stort sätt vara vem som helst, det har väckt negativa och 

oseriösa plastikkirurger i Sverige. 

Läkaren behöver inte vara specialiserad inom ett visst område utan det viktiga är att han är en 

certifierad läkare. Det finns både nackdelar och fördelar att utföra en operation utomlands. 

Nackdelarna är att finns outbildade läkare, brist på språk och gammalt utrustning. Dem flesta 

turister som har valt att utföra sin operation utomlands tänker inte på konsekvenserna före, 

under och efter en behandling.  

Det finns oseriösa företag som lovar kunderna en utförlig operation, resa och boende men som 

kan visa sig vara en bluff. Problematiken kan även uppstå när kunden återvänder till sitt 

hemland. Det kan hända att kunden inte kan återvända till kliniken som befinner sig 

utomlands, och därför är det viktig för personen att vända sig till en klinik som finns i 

hemlandet. 

Dem länder som är mest attraktiva i Nordamerika är Panama, Mexiko, Brasilien, Colombia 

och Costa Rica. Det har blivit allt mer populärt att variera sin resa med en skönhetsoperation 

till ett billigare pris. I Europa är det Tyskland och Polen som står högt upp på listan. Tyskland 

är känd för sin säkerhet, snabba behandlingar, samt högt standard. Skillnaden mellan Sverige 

och Tyskland är att tyskarna har försäkring och hög densitet som ger ett resultat på kortare 



väntelistor för hälsooperationer. Efter år 2004 gick Polen med i EU som sedan öppnade nya 

möjligheter för andra länder att utföra billiga operationer.  

I Sverige är skönhetsoperationer inte välkontrollerade och som vi nämnde tidigare i texten får 

patienten ingen hjälp om det visade sig att behandlingen har gått fel eller någon åldergräns att 

ta hänsyn till. Socialstyrelsen har för ca ett år sedan presenterat ett förslag på att ändra 

lagändringen där det bland annat står . ”Att en patient som genomgår en skönhetsoperation 

räknas som en konsument och inte som en patient”  

Socialstyrelsen är medveten att det finns andra än hälso- och sjukvårdsperson som utför 

kirurgiska ingrepp. Enligt socialstyrelsen kommer det underlätta för patienterna om 

inspektionen för vård och omsorg har kontroll över personalen som utför kirurgiska ingrepp 

och till dem patienter som misslyckas med sina operationer ska kunna få den möjligheten att 

anmäla det. Det är fortfarande oklart hur många ingrepp eller misslyckade operationer som 

görs varje år. Brist på säkerheten har lett till att ingrepp görs utan bevakning. Alla ingrepp 

innebär en fara därför är det viktigt att bedöma hur stor risk en patient kan utsättas för och 

meddela det för patienten. Idag är det allt vanligare att operera sig, Vi kan nog säga att det har 

blivit mer som en vardag bland män och kvinnor. Marknadsföringen har påverkat människor 

som har funderat eller funderar på att göra en operation på grund av att ”se bättre ut”. Med 

dagens teknik finns det möjligheter att behålla ett ungt utseende. Det luriga är att 

plastikoperationer är förknippas oftast som beroende.  Resultaten visar att de som utför 

skönhetsoperationer försöker hantera oron genom att göra fler och fler. Teorin visar att en tjugo 

åring tänker inte lika stabilt som en trettiosex årig kvinna som har fött flera barn. Unga har större 

risk att bli beroende eftersom dem inte är nöjda med sig själva. Detta kan skapa ett stort 

problem för att det kommer alltid att finnas något som är fel på ansiktet och som behöver 

återgärdas enligt dem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Könsfördelning  

Valet av deltagare i studien påverkar giltigheten vilket innebär att en bättre könsfördelning 

hade ökat giltigheten. Det blev en slumpmässig urval enkät som vi delade ut via facebook och 

mail. Vi hade helst velat att det var 50/50 män som besvarade på enkäterna för då hade vi 

säkerligen fått ett annat resultat. 

 

 

5.2 Kortfattade slutsatser  

I dagens samhälle påverkas vi mycket av vad media förmedlar men som vi egentligen inte kan 

leva upp till. Detta har påverkat oss som person samtidigt som omgivningen påverkar oss 

indirekt, pressar oss till att se ut på ett speciellt sätt. Det har påverkat oss stark genom att 

många reser till ett annat land för att utföra en operation till lägre priser. Hälsoturism har ökat 

gigantiskt de senaste åren. Syftet med resan är att utföra en operation utomlands är för att dem 

har billigare priser att erbjuda och samtidigt tar semester. Då är det rätt svårt för bekanta och 

vänner förstå vad som har hänt bara att man ser mer fräshare ut. Staden Phuket i Thailand och 

Costa del sol i Spanien har visats sig vara två kända turistmål för hälso- och 

skönhetsoperationer. Allt fler efterfrågar behandlingar med enormt bra priser vilket har lett till 

att fler kliniker öppnar nästan varje år. Som vi tidigare nämnde i texten att allt handlar inte 

bara om pengar och allt man hör och ser behöver inte vara trovärdiga eller att behandlingen är 

helt riskfritt.  

 Förslag vill vidare forskning  

I vår studie har vi valt att fokusera oss på hur människor idag uppfattar medicinsk turism. Vi 

känner i efterhand att det kan vara bra att fokusera sig mer på hur turism påverkar 

befolkningen och i så fall hurdå? Vi valde att avlägsna denna aspekt på grund av tidsbrist.  

 

 

 

Slutligen vill vi säga att genom vår studie har vi fått svar på våra frågeställningar. Det har 

varit ett lärorik och spännande ämne som var roligt att ta del av. Vi vill tacka dem personer 

som deltog i enkätundersökningen. Vi vill även tacka Vår handledare Tomas Nilson som har 

hjälp oss med uppsatsen. 
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Bilaga  

 

Kön * 

 

Man  

 

Kvinna  

Ålder * 

 

16-20  

 

21-30  

 

31-40  

 

41-50  

 

51-60  

sysselsättning * 

 

studerande  

 

Anställd  

 

Pensionär  

 

Arbetslös  

 

Annat  

Civilstånd * 

 

Singel  

 

i ett förhållande  

 

Gift  

 

Sambo  

 

skild  

 

Änka  

Har du utfört en skönhetsoperation? * 

 

ja 



 

nej 

Jag har utfört en skönhetsoperation i .. * 

 

Sverige  

 

Tyskland  

 

Thailand  

 

Polen  

 

Turkiet  

 

inget alls  

 

Annat  

Svara på frågan om du har rest till ett annat land. 

Varför valde du just det landet? * 

 

Billigt  

 

Rekommenderad  

 

Bra läkare  

 

Annat  

På vilket område genomfördes operationen? * 

 

Ögonoperation  

 

Näsoperation  

 

Tandvård  

 

Silikonbröst  

 

Läppförstoring  

 

laserkirurgi ( hårborttagning)  

 

Inget alls  

 

Annat  

Vad är anledningen till att du utför en operation? * 

 

Dålig självkänsla  

 

Pinsamt  

 

Se bra ut  

 

har ej genomfört en operation  



 

Hälsa  

 

Annat  

Är du missnöjd med resultatet? * 

 

Ja  

 

Nej  

 

Annat  

Vad är det som har fått dig att bli missnöjd? * 

 

Resultatet  

 

Behandlingen  

 

Annat  

Om du har gjort en skönhetsoperation skulle du kunna tänka dig göra om det? 

 

Ja  

 

Nej  

  

Vad tycker du om skönhetsoperationer? * 

 

Bra  

 

Dåligt  

 

Kan få vissa att trivas bättre med sig själv  

 

Skönhetsoperationer kan vara bra så länge man inte går till överdrift  

 

Bra för någon som råkat ut för en skada och vill fixa till det.  

 

Motivera  

 


