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Förord 
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Sammanfattning 
 I denna studie undersöker författarna om prioriteringar inom vården påverkas av cost 

neglect och patienternas identifierbarhet med hjälp av ett beteendeexperiment. Experimentet 

utförs genom att sex olika enkäter distribueras till ett urval av Sveriges befolkning. 

Respondenterna randomiseras in i en av experimentgrupperna. Totalt finns sex 

experimentgrupper, en för varje enkät. 1019 respondenter har deltagit i experimentet, jämt 

fördelat på de sex experimentgrupperna. Varje enkät innehåller sju olika scenarier som 

respondenterna ska ta ställning till. Sex av dessa behandlar prioriteringar inom vården där 

respondenterna ska ta ställning till vilken behandling de vill behandla en patient eller 

patientgrupp med. Det sjunde scenariot är en replikering, utvidgning och modernisering av 

Fredericks et al. experiment som utfördes 2009. I replikeringen ska respondenterna ta 

ställning till om de vill köpa eller inte köpa en mobiltelefon. 

Det som skiljer enkäterna åt är olika inramningar. Inramningarna avser att förändra 

variabler så att det kan undersökas vilken effekt de olika inramningarna har. Variablerna som 

förändras är patientens identifierbarhet, presentationen av alternativkostnaden samt 

presentationen av behandlingskostnaden. Utöver scenarierna ställs ett antal kontrollfrågor så 

som om respondenten upplevde det emotionellt påfrestande att besvara enkäten, 

respondentens ålder, kön, utbildning och erfarenhet inom hälso- och sjukvården.  

Resultaten från experimentet validerar Fredricks et al. studie. Finner få bevis för att 

cost neglect påverkar beslutfattandet inom vården. Finner att vårdpersonal påverkas av 

patientens identifierbarhet men inte övriga befolkningen. Slutligen finner studien att typen av 

behandling, livsavgörande eller livskvalitéförbättrande, har en signifikant påverkan på 

beslutfattandet där livsavgörande behandlingar prioriteras i en lägre utsträckning än 

livskvalitéförbättrande.  

  

  



Abstract 
 
 In this study the authors investigate whether healthcare priorities are affected by cost 

neglect and patient identifiability using a behavioural experiment. The experiment is performed 

by distributing six different surveys to a sample of Sweden's population. Respondents 

responding are randomized to one of these surveys. In total there are six experimental groups, 

one for each survey. 1019 respondents have participated in the experiment, evenly distributed 

among the six experimental groups. In each of the surveys the respondents’ considered seven 

different scenarios. Six of these address prioritization in health care where respondents decide 

on the treatment they want to give a patient or patient group. The seventh scenario is a 

replication, expansion and modernization of Fredericks et al. experiments conducted in 2009. 

In the replication the respondents decide if they want to buy or not to buy a mobile phone.  

What separates the questionnaires are different frames. The frames aim to change 

variables so that the authors can investigate the effect of the different frames. The variables 

that are changing are the patients’ identifiability, the presentation of the opportunity cost and 

the presentation of the treatment cost. In addition to the scenarios, a number of control 

questions were asked. Such as how the respondent experienced the questionnaire, the 

respondent's age, sex, education and experience in the field of health care. 

 Results from the experiment validate Fredericks et al. study.  There is little evidence 

that cost neglect affects decision-making in health care. Finding that healthcare professionals 

are affected by the patient's identifiability but not the rest of the population. Finally, the study 

finds that the type of treatment, lifesaving or quality of life improving, has a significant influence 

on decision making, where life-determining treatments are prioritized to a lesser extent than 

life-quality improvement. 
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1 Inledning 
  

Skattemedel är en knapp resurs och vården finansieras av skattemedel. Prioriteringar 

måste därför utformas på ett sätt så att resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. När 

samhällsekonomisk kalkyl utförs ställs kostnader och alternativkostnader mot nyttor. Det 

alternativ som ger högst nettonytta prioriteras vilket leder till effektiv resursanvändning. 

Alternativkostnaden är den förlorade nyttan av de alternativ som väljs bort då ett specifikt 

alternativ väljs framför de andra. Effektivitet ses i denna studie som ett mått att maximera 

nyttan, exempelvis antalet liv som räddas, sjukdomar som botas eller ökad livskvalité, givet 

en budgetrestriktion i form av ändliga skattemedel. Används resurserna ineffektivt kommer 

således vårdköerna bli längre, lidandet kommer att öka och det finns en risk för att fler patienter 

kommer att dö, alltså den aggregerade hälsan minskar då effektiviteten minskar.  

Detta sätt att se på hur prioriteringar inom vården skall utformas uppfyller Kaldor-Hicks-

kriteriet. Enligt detta kriterium skall den prioritering vilken ger högst nytta väljas framför andra 

alternativ (Bernfort, L., 2009). Dock tillåter kriteriet att vissa individer får lägre nytta om andra 

individers ökade nytta kan kompensera för den minskade nyttan (Bernfort, L., 2009). Att 

möjliggöra för vissa individer att få lägre nytta av en prioritering är särskilt viktigt att framhäva 

då skattemedel är en knapp resurs och alla behandlingar som efterfrågas kan inte utföras 

(Bernfort, L., 2009). Alla medborgare kan inte få tillgång till den mest kostsamma vården utan 

prioriteringar med samhällets bästa i beaktning måste göras. I regeringens proposition 

1981/82:97 om hälso- och sjukvårdslagen (HSL)1 anger regeringen att vårdbehoven skall 

tillgodoses inom ramen för de ekonomiska resurserna. Dock kan kostnadseffektivitet inte vara 

den enda beslutsgrunden i frågan om vem som skall få vård och när (SOU 1995:5). Ovanliga 

sjukdomar, så kallade orphan diseases, skall behandlas trots att dessa behandlingar är dyrare 

och således mindre kostnadseffektiva än mer vanligt förekommande sjukdomar eftersom alla 

individers rätt till sjukvård är överordnat behandlingens kostnadseffektivitet (SOU 1995:5). 

Kostnadseffektivitet skall endast mätas mellan olika behandlingsalternativ för samma sjukdom 

och/eller patient (SOU 1995:5). Vidare visar Bernfort (2009) på svårigheterna och problemen 

med att beräkna och endast se till kostnadseffektivitet då prioriteringar i vården görs. 

 I prioriteringen mellan olika alternativ är det önskvärt att beslutsfattarna fattar 

välgrundade beslut för att skattemedel inte skall användas på ett ineffektivt sätt samt att 

                                                
1 Lagen som avses är HSL 1982:763 vilken senare är ersatt av HSL 2017:30. Den nya lagen är dock 
endast en omarbetning av HSL 1982:763 i syfte att förtydliga och göra lagen mer lättillgänglig 
(Proposition 2016/17:43). Eftersom den nya lagen inte ändrar regelverket eller syftet till regelverket är 
proposition 1981/82:97 fortfarande relevant för att förstå intentionerna bakom HSL 2017:30. 
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allmännyttan maximeras. Fattas effektiva beslut om prioriteringar skall besluten vara 

oberoende av vilken beslutsfattare som fattar beslutet och inga faktorer utöver kostnaden och 

dess alternativkostnader skall påverka beslutsfattandet. Denna studie undersöker med ett 

beteendeexperiment hur och om beslut rörande prioriteringar inom vården kan påverkas av 

faktorer utöver kostnader och alternativkostnader. Fattas beslut om prioriteringar på grund av 

faktorer utöver kostnader och alternativkostnader finns det en snedvridning i beslutsprocessen 

som leder till ineffektivt nyttjande av skattemedel.  

Stickprovet till beteendeexperimentet var ett urval av Sveriges befolkning. Trots att 

studien syftar till att undersöka prioriteringar inom vården användes inte endast läkare och 

andra beslutsfattare inom vårdsektorn. Urvalet är motiverat då många policybeslut fattas av 

individer som inte är läkare samt att prioriteringar inom vården är en fråga av intresse för 

allmänheten och en fråga som behöver stöd av allmänheten genom demokratin. Det är alltså 

inte endast läkare och andra insatta i vårdfrågor som tar beslut om prioriteringar och 

resursutnyttjande inom vården. Urvalet är också motiverat då Redelmeier och Tversky (1990) 

visade i ett experiment att läkare och lekmän svarar på liknande sätt gällande prioriteringar 

inom vården vilket stärker experimentets generaliserbarhet. 

Beteendeexperimentet grundar sig i Fredericks et al. (2009) undersökning. Grunden i 

Fredericks et al. (2009) studie är inramingseffekten2, där en skillnad i ordval i svarsalternativen 

påverkade respondenterna och gav olika betalningsvilja. Inramningseffekten beskriver hur 

individer uppfattar samma information på olika sätt beroende på hur informationen ramas in 

(Chong, D. & Druckman, J., 2007).  

I den här undersökningen är informationen som presenterades exempelvis patientens 

identifierbarhet, kön, ålder, typ av sjukdomstillstånd, procentuell sannolikhet att överleva en 

operation etc. Beteendeexperimentet kommer via förändring av inramningen undersöka hur 

presentationen av informationen påverkar respondenternas upplevelse av informationen och 

om viljan att hjälpa patienter påverkas av manipulationen. Den information som var för sig 

ändras i beteendeexperimentet är: identifierbarhet, presentationen av alternativkostnaden 

samt presentationen av behandlingskostnaden. 

Forskning har visat att patienternas identifierbarhet kan ha en påverkan på vilket beslut 

som fattas.3 En identifierad patient är exempelvis då patienten presenteras med namn och 

bild medan en ej identifierad patient endast är en siffra i statistiken4 eller aggregeras till en 

patientgrupp. I ett verkligt scenario kan en identifierad patient vara då en läkare behandlar och 

har direktkontakt med en patient. En ej identifierad patient kan vara en abstrakt individ eller 

                                                
2 Från engelskans framing effect. 
3 Se exempelvis: Redelmeier, D. & Tversky, A., 1990; Hamilton, D. & Sherman, S., 1996; Jenni, K. & 
Loewenstein, G., 1997; Kogut, T. & Ritov, I., 2005, 2011; Slovic, P., 2007. 
4 Alternativt “a drop in the bucket” som Baron (1997) uttrycker det.  
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grupp av patienter där en beslutsfattare ska bestämma vad som ska vara 

standardbehandlingen till ett sjukdomstillstånd. Perspektivet av den som tar beslutet om 

vårdalternativet, läkare eller policyskapare, kan således ha en effekt på vilket beslut som 

fattas. Dessa två perspektiv, policyskapare och behandlande läkare, kommer i fortsättningen 

kallas beslutfattarperspektiv.  

Redelmeier och Tversky (1990) visade med ett experiment skillnader i hur läkare 

agerar då patienten är identifierad jämfört med då patienten är ej identifierad. Redelmeier och 

Tversky (1990) visade också att läkare och lekmän responderar på liknande vis gällande 

identifierbarhet. Senare forskning har inte lyckats replikera Redelmeier och Tverskys resultat 

(Hux, J. et al., 1994; DeKay, M. et al., 2000). Forskningsläget är således otydligt i huruvida 

identifierbarhet påverkar läkares beslut av behandling för patienter. Det är därmed intressant 

att undersöka om identifierbarhet påverkar beslutsfattandet för att reda ut forskningsläget. 

Kogut och Ritov (2005) visade att viljan att hjälpa är högre då ett offer är identifierat jämfört 

med ett ej identifierat offer, offer är i deras studie i allmän bemärkelse och inte enbart som en 

patient på ett sjukhus. Kogut och Ritov (2005) visade också att viljan att hjälpa minskar då 

antalet offer ökar, ett fenomen som Slovic (2007) kallar collapse of compassion. 

Identifierbarhet kan enligt tidigare forskning ha en påverkan på vilka beslut som fattas. En 

påverkan som kan snedvrida de prioriteringar som görs inom sjukvården vilket alltså påverkar 

effektiviteten i utnyttjandet av skattemedel. 

Forskning har visat att individer har svårt att intuitivt ta med alternativkostnaden i 

avvägningen mellan olika beslut.5 Frederick et al. (2009) kallar detta fenomen opportunity cost 

neglect. Annan forskning har visat att individer har svårt att uppskatta nyttan av olika alternativ 

då kostnaden presenteras som klumpsumma eller fler delbetalningar (Sunstein, C., 2006). 

Sunstein kallar detta fenomen cumulative cost neglect. I ett experiment med läkare som urval 

visade Hux et al. (1994) en inramningseffekt där presentationen av behandlingskostnaden och 

nyttan för patienten påverkar vilket behandlingsbeslut som fattas.  

Levinsky (1984) menar att läkare har en plikt till sin patient att endast beakta hans eller 

hennes behov och inte beakta om behandlingen är kostnadseffektiv. Hur opportunity cost 

neglect och cumulative cost neglect yttrar sig i en vårdkontext kan tänkas vara beroende på 

patientens identifierbarhet och beslutfattarens perspektiv. Cost neglect kan tänkas vara mest 

framträdande hos läkare som fattar beslut till en enskild patient då viljan att hjälpa sin patient 

eller plikten till sin patient är överordnat att beakta alternativkostnaden och ett effektivt 

användande av våra gemensamma resurser. Vidare kan det tänkas att dessa fenomen inte är 

lika framträdande hos individer som fattar beslut på policynivå, exempelvis då styrdokument 

                                                
5 Frederick, S. et al. 2009; Greenberg, A. & Spiller, S., 2016; Zhang, N. et al., 2017; Plantinga, A. et 
al., 2017 
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utformas. En policyskapare har inte pliktskyldighet till en enskild patient.  Då effektivitet kan 

tänkas stå i fokus, beslutsunderlaget med kostnader, nyttor och alternativkostnader kan 

tänkas vara större och en enskild patients hälsa inte står i fokus blir prioriteringarna 

annorlunda från en behandlande läkare.  

 

1.1 Syfte  

Syftet med beteendeexperimentet är att undersöka vilken påverkan 

beslutfattarperspektivet har på beslut om prioriteringar i vården. Beteendeexperimentet 

undersöker också vilken påverkan cost neglect har på beslut gällande prioriteringar i 

sjukvården. Studien ämnar också att undersöka hur beslutfattarperspektivet och cost neglect 

samverkar. 

 

1.2 Hypoteser 

Hypotes ett är att påverkan av inramningen kommer betinga vilket beslut som fattas. 

Då beslutfattarperspektivet är det av en behandlande läkare är viljan att hjälpa patienterna 

högre jämfört med då perspektivet är det av en policyskapare. Då beslutfattarperspektivet är 

det av en behandlande läkare är cost neglect mer påtagligt jämfört med då 

beslutfattarperspektivet är det av en policyskapare. Detta antas leda till att de som antar 

perspektivet av en behandlande läkare är mer benägna att hjälpa patienterna istället för att 

fokusera på kostnader och kostnadseffektivitet som en policyskapare gör. Hypotes två är att 

cost neglect kommer finnas för både opportunity cost neglect och cumulative cost neglect. När 

respondenterna inte blir påminda om alternativkostnaden kommer de vara mer benägna att 

behandla patienten. När kostnaden sedan är uppdelad kommer det vara en högre vilja att 

hjälpa då kostnaden kan upplevas lägre. Dessa hypoteser kommer utifrån tidigare forskning 

och teorier. Ingen hypotes om skillnader i beslutsfattande mellan kön, ålder och utbildning 

återfinns här då vi inte hittar sådant stöd i tidigare forskning.  

 

1.3 Frågeställning 

● Hur påtaglig är effekten av beslutfattarperspektivet på beslutsfattandet? 

● Hur påtaglig är effekten av cost neglect på beslutsfattandet? 

● Hur påverkar beslutfattarperspektivet graden av cost neglect? 
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1.3 Datahantering 

Data till experimentet hämtades via en enkät som utformats tillsammans med 

handledare och andra forskare. Enkäten distribuerades via e-post med hjälp av företaget 

Origo Group. Stickprovet är ett urval av Sveriges befolkning. Enkäten är anonym och det 

finns inget sätt för de som tar del av data att ta reda på vilka individer som har svarat. 

Respondenterna randomiseras in i sex olika grupper som utsätts för olika inramningar. 

Utöver de scenarier respondenterna skall ta ställning till innefattar enkäten kontrollvariabler 

så som kön, ålder, utbildning, om respondenterna upplevde enkäten svår att besvara eller 

emotionellt påfrestande. För att undersöka skillnader och likheter mellan de olika grupperna 

och variablerna utfördes t-tester samt Wilcox-Mann-Whitney-rank sum-test (WMW-tester) 

och regressioner med kontrollvariabler.  
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2 Referensram 

2.1 Rationalitet och inramningseffekten 

För att ett beslut skall vara rationellt skall beslutsfattaren ha en icke-tvetydig förståelse 

för problemet och varje alternativ skall utvärderas objektivt för att få fram den högsta 

förväntade nyttan (Heracleous, L., 1994). Kahneman och Tversky (1979) visade med flera 

experiment hur individer systematiskt avviker från idén om ett rationellt beslutsfattande. 

Inramningseffekten strider mot rationellt beslutfattande och innebär att problemets utformning 

har en påverkan på beslutfattande (Levy, J., 2002; Chong, D. & Druckman, J., 2007). 

Inramningseffekten innebär att uppfattningen och tolkningen av informationen som 

tillhandahålls manipuleras, alltså att individer reagerar olika på information som rationellt sätt 

är likvärdig. Exempelvis är 90 % överlevnadsgrad och 10 % dödlighet likvärdiga utsagor 

presenterade på olika sätt. Inramningseffekten innebär här att om dessa två utsagor är del av 

ett beslutsunderlag kan dessa leda fram till olika beslut trots att utsagorna är logiskt sett lika, 

alltså beslutsfattaren har en tvetydig bild av problemet (Levy, J., 2002).   

 

2.2 Opportunity cost neglect 

Fredrick et al. (2009) undersökte hur presentationen av svarsalternativen påverkade 

hur respondenterna valde att agera. Frederick et al (2009) visade att respondenterna inte 

aktivt beaktade alternativkostnaden då de skulle ta ställning till ett scenario och fatta ett 

investeringsbeslut, köpa eller inte köpa en vara. Ett fenomen forskarna kallar opportunity cost 

neglect (Frederick et al., 2009). I Fredericks et al. (2009) studie användes inramningseffekten 

för att förändra svarsalternativen utan att manipulera informationen som ges utan endast 

påverka tolkningen och uppfattningen av informationen. Ena gruppen av respondenter fick se 

följande svarsalternativ: 

 

(A1) Buy this entertaining video 

(B1) Not buy this entertaining video 

 

Andra gruppen av respondenter fick se följande alternativ: 

 

(A2) Buy this entertaining video 

(B2) Not buy this entertaining video [Keep the money for other purchases] 
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Rationellt sett skiljer sig inte svarsalternativen åt. Alternativkostnaden finns alltid där 

oberoende om respondenten aktivt tar denna i beaktning eller ej. Alternativkostnaden är här 

den nytta respondenten kan erhålla genom att köpa en annan vara eller spara pengarna. 

Svarsalternativet “Not buy this entertaining video” implicerar att du inte köper filmen och 

således behåller pengarna du annars skulle spenderat på filmen, precis samma sak gäller då 

svarsalternativet är “Not buy this entertaining video [Keep the money for other purchases]”. 
Trots att dessa två svarsalternativ logiskt sett är samma ger de olika resultat. I gruppen som 

fick se svarsalternativ B1 valde 75 % att köpa filmen medan i gruppen som presenterades 

med B2 valde endast 55 % av respondenterna att köpa filmen (Frederick, S. et al., 2009). 

Respondenterna i den första gruppen har inte beaktat alternativkostnaden och uppvisar 

opportunity cost neglect. I vårt beteendeexperiment förändras svarsalternativet på liknande 

vis som i Frederick et al. (2009) studie.  

 Fredrick et al. (2009) var de första att undersöka opportunity cost neglect vilket lade 

grunden till vidare forskning i fenomenet. Exempel på senare forskning inom opportunity cost 

neglect är om det finns kulturella skillnader som påverkar graden av cost neglect (Zhang N., 

Ji, L-J. & Li, Y., 2017). Hur och om opportunity cost neglect påverkar hushållssparande 

(Macrea, C., 2016) samt vid beslut om att behålla en vara i sitt nuvarande skick eller 

uppgradera den (Sela, A. & Leboeuf, R., 2017). I denna studie undersöks opportunity cost 

neglect vid prioriteringsbesluts inom vården, ett domän där opportunity cost neglect inte 

studerats tidigare. 

 

2.3 Cumulative cost neglect 

 Sunstein (2006) undersökte varför individer överbelånar sig och varför individer inte 

engagerar sig i sitt pensionssparande. Bland annat myntade Sunstein (2006) begreppet 

cumulative cost neglect. Sunstein (2006) definierar cumulative cost neglect som individers 

benägenhet att åta sig mindre men frekvent förekommande kostnader eller lån men skulle 

tveka till att betala en engångskostnad eller ta ett enskilt stort lån till samma totalkostnad som 

de små kostnaderna eller lånen. Kortfattat är cumulative cost neglect då individer underskattar 

den kumulativa kostnaden (nyttan) av små kostnader (nyttor). Noterbart är att detta beteende 

kan närvara hos deltagare i programmet Lyxfällan6 när de överkonsumerar och överbelånar 

sig. En annan populär beskrivning är latte-effekten, som myntades av David Bach (2003), 

pengarna det kostar att köpa en latte per dag på väg till jobbet skulle kunna investeras och 

användas för att köpa en sportbil i framtiden.  

                                                
6 Författarnas egen reflektion. 
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Andra forskare har undersökt varför vissa individer sparar mindre än andra och kommit 

fram till att det finns en stor skillnad i hur individer uppfattar ränta. Detta fenomen kallas 

exponential growth bias (EGB)7 och är likt det fenomen Sunstein (2006) kallar cumulative cost 

neglect. Det finns en skala i EGB, från de som korrekt uppfattar hur ränta fungerar till de som 

uppfattar ränta linjärt. Exempelvis om du har 100 kr idag och får en ränta på tio procent per år 

under tio år har du efter tio år knappt 260 kr8. De som uppfattar ränta linjärt uppskattar att du 

efter tio år har 200 kr, alltså kapitalet har ökat med tio kr per år istället för tio procent per år. 

Denna missbedömning av ränteeffekter menar forskarna är en förklaring till varför vissa 

individer är mer benägna att konsumera idag istället för att spara eftersom de inte fullt förstår 

hur mycket det kostar att inte spara.  

Cumulative cost neglect och EGB är lika i avseendet att individer missbedömer hur 

stor effekt små kostnader eller intäkter har på sin ekonomi och därmed också missbedömer 

alternativkostnaden då de konsumerar idag istället för att spara till framtiden eller tar många 

små lån till högre ränta än ett stort lån. Vi anser att EGB är en konkretisering av cumulative 

cost neglect.  

I vårt beteendeexperiment undersöker vi cumulative cost neglect hos beslutsfattare 

genom att förändra presentationen av behandlingskostnaden, ena gruppen får 

behandlingskostnaden som klumpsumma medan den andra gruppen får 

behandlingskostnaden uppdelad i flera mindre kostnader. Tanken med detta är att undersöka 

om respondenterna är mer benägna att behandla patienten och har högre vilja att hjälpa om 

kostnaden presenteras som en delbetalning istället för en klumpsumma. På så sätt har vi via 

inramningseffekten förändrat inramningen av behandlingskostnaden och förändrat vilken 

prioritering som görs. 

 

2.4 Identifierbarhet och beslutfattarperspektiv  

Levinsky (1984) menar att läkare har en plikt till sin patient att endast beakta hans eller 

hennes behov och inte beakta om behandlingen är kostnadseffektiv eller socialt accepterad. 

Exempel på behandlingar som inte alltid är socialt accepterade är exempelvis abort, eutanasi 

(dödshjälp) och sprutbyte. En läkare som behandlar en specifik patient och har patienten 

framför sig under behandlingsögonblicket arbetar då med en identifierad patient medan en 

policyskapare eller avdelningschef på ett sjukhus endast arbetar med statistiska liv och nyttor, 

alltså patienterna är ej identifierade. Detta innebär att beslutfattarperspektivet kan ha en 

avgörande roll i beslutfattandet om prioriteringar i vården då beslutfattarperspektivet påverkar 

                                                
7 Stango, V. & Zinman, J., 2009; Almenberg, J. & Gerdes, C., 2012; Levy, M. & Tasoff, J., 2017 
8 Beräknad med enkel ränta: 100 * 1,10^10 ≈  259,37. 
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patientens identifierbarhet gentemot beslutsfattaren. Redelmeier och Tversky (1990) visade 

att patientens identifierbarhet har en påverkan på vilka prioriteringar som görs. Forskarna 

visade också att lekmän svarade på samma sätt som läkarna i experimentet. Senare forskning 

har inte konsekvent lyckats replikera Redelmeier och Tverskys resultat (Hux, J. et al., 1994; 

Dekay, M., 2000).  

Jenni och Loewenstein (1997) och Kogut och Ritov (2005) visade att respondenternas 

vilja att hjälpa ökade då offret var identifierat. Kogut och Ritov (2005) visade också att då 

antalet offer ökar, identifierade eller ej, sjunker viljan att hjälpa, ett fenomen som Slovic (2007) 

kallar collapse of compassion. Kogut och Ritov (2005) visade även att mängden information 

spelar en roll i att öka eller minska respondentens vilja att hjälpa. En patient kan vara 

identifierad med exempelvis endast en bild eller med bild och mer information kring patienten 

såsom namn, ålder, civilstatus osv. Kogut och Ritov (2005) visade att ju mer information om 

patienten som tillhandahölls desto högre är viljan att hjälpa.  

Författarna förmodar att mer information ökar patienten eller offrets identifierbarhet och 

med ökad identifierbarhet följer högre vilja att hjälpa. Genom att förändra 

beslutfattarperspektivet undersöker vi vilken påverkan identifierbarhet har på vilken 

prioritering inom vården som görs. Utöver detta kommer även collapse of compassion vara en 

faktor då scenarierna antingen beskriver en enskild patient eller en patientgrupp. Om collapse 

of compassion existerar kommer detta ytterligare förstärka effekten av identifierbarhet. Det 

kan tänkas att identifierbarhet har en påverkan på vilken grad respondenterna uppvisar cost 

neglect. Att identifierbarhet och cost neglect samverkar för att påverka beslutfattandet hos 

respondenten men där identifierbarhet är överordnat cost neglect och styr graden av cost 

neglect. Vi antar att cost neglect återfinns i båda beslutfattarperspektiven men där graden av 

cost neglect är högre i läkarrollen då patienten är identifierad. En förklaring till om 

identifierbarhet påverkar viljan att hjälpa kan vara att pliktkänslan är högre hos en läkare som 

har direktkontakt med en patient (Levinsky, N. 1984) 

Patienterna är alltid verkliga och identifierade i någons ögon, problemet uppstår då de 

som skall besluta om vården inte har samma bild av problemet och en tvetydig bild av 

problemet leder till att olika individer fattar olika beslut. Utöver beslutfattarperspektivet kan 

cost neglect komma att spela roll i sjukvården. Hur kostnader presenteras för beslutsfattaren 

kan påverka vilken prioritering som utförs då beslutsfattaren har en tvetydig bild av problemet.   
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3 Metod 

3.1 Deltagare och datainsamling  

Data till experimentet hämtades via en enkät utformad tillsammans med handledare 

och andra forskare. Enkäterna har sedan distribuerats via e-post med hjälp av ett externt 

företag, Origo Group. Stickprovet är ett urval av Sveriges befolkning. Enkäten är anonym och 

det finns inget sätt för de som tar del av data att ta reda på vilka som har svarat. 

Respondenterna randomiserades in i sex grupper. Enkäten innehöll sex scenarier som 

undersöker vilken påverkan beslutsfattarperspektivet, presentationen av alternativkostnaden 

och presentationen av behandlingskostnaden har en inverkan på cost neglect hos 

respondenterna. Enkäten innefattar även kontrollvariabler för exempelvis kön, ålder och 

utbildning. 

Majoritet av respondenterna som deltog i experimentet hade inte vårdutbildning vilket 

kan anses vara suboptimalt då de inte kan förväntas fullt ut förstå hur beslut inom vården 

fattas. Urvalet är dock motiverat då många policybeslut fattas av individer som inte är läkare 

(SOU 1995:5) samt att prioriteringar inom vården är en fråga av intresse för allmänheten och 

en fråga som behöver stöd av allmänheten genom demokratin. Det är alltså inte endast läkare 

och andra insatta i vårdfrågor som tar beslut om prioriteringar och resursutnyttjande inom 

vården. Vidare har forskare visat att lekmän responderar på liknande vis som läkare eller 

andra insatta i ämnet i fråga till prioriteringar (Redelmeier, D. & Tversky, A., 1990). Inom 

finansiella domän har forskare visat att även professionella investerare påverkas av biaser i 

samma utsträckning som lekmän (Almenberg, J. & Gerdes, C., 2012; Nofsinger. J., 2016) 

vilket vidare styrker valet av urval i denna uppsats.  

Innan beteendeexperimentet utfördes undersökte vi hur många respondenter som 

krävdes för att med statistisk säkerhet kunna dra slutsatser utifrån insamlad data. För att 

beräkna antalet respondenter till beteendeexperimentet utfördes en powerberäkning. 

Deltagarna i experimentet blir i den här undersökningen antalet respondenter till enkäten och 

specifikt antalet tillbakaskickade enkäter. Powerberäkningen utfördes också för att uppskatta 

och minska risken för typ I och typ II fel. Ett minsta antal deltagare beräknades då det krävs 

ett visst antal respondenter för att få pålitliga och statistiskt signifikanta resultat. För att 

uppskatta kravet på antalet svarande behövdes en uppskattning av skillnaden i svarens 

medelvärde mellan grupperna göras. I Fredericks et al. (2009) studie var skillnaden i 

medelvärde mellan gruppernas svar i genomsnitt 24 procentenheter9. Då designen av denna 

undersökning liknar Fredericks et al. (2009) utgick vi i powerberäkningen från samma skillnad 

                                                
9 Beräknad av författarna till denna uppsats. Aritmetiskt medelvärde användes. 
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i medelvärde vid beräkning av stickprovsstorlek. Sedan justerades skillnaden i medelvärde 

ner då 24 procentenheters skillnad är större än vi förväntade oss erhålla i vår 

enkätundersökning och för att undersöka hur liten skillnad vi kan få utan att förlora power. 

Vidare behöver nivå för signifikans och power väljas. För att få en bild av kravet på 

stickprovsstorlek används signifikansnivå 5 % eller 10 % samt power 80 % som bas vilket 

anses som en bra grund (Cohen, J., 1988; UCLA, 2014). 

 

Signifikans Power Skillnad mellan 
experimentgrupper 

Stickprovsstorlek Totalt antal 
svarande 

Ex ante     

0,10 0,8 0,24 36 216 

0,10 0,8 0,12 154 924 

0,10 0,8 0,06 623 3738 

Ex post     

0,10 0,99 0,24 164 - 

0,10 0,82 0,12 164 - 

0,10 0,42 0,06 164 - 

0,10 0,23 0,03 164 - 
Tabell 1: Tabellen visar beräkning av stickprovsstorlek utifrån given signifikans, power och skillnad i svar mellan 
grupperna. Powerberäkningen utförs genom en approximation av binomialfördelning. 

 

Tabell 1 visar powerberäkningar inför och efter avslutat experiment. I tabellen ovan 

noteras den kraftiga ökningen i stickprovsstorlek då skillnaden i medelvärde mellan 

gruppernas svar minskar. En annan konsekvens är också att desto fler experimentgrupper 

undersökningen innefattar desto fler antal svarande krävs för att inte förlora styrka. 

Undersökningen har fått svar från 1019 respondenter och gruppen med lägst antal 

respondenter är 164, därför används stickprovsstorleken 164. Då stickprovsstorleken är 164 

behövs drygt 10 procentenheters skillnad i medelvärde mellan experimentgrupperna för att 

behålla power på ca 0,8. Vid lägre skillnad i medelvärde mellan grupperna riskerar studien att 

lida av typ II fel. Då powerberäkningen utförs genom en approximation av binomialfördelning 

underskattar beräkningarna ovan den power som faktiskt som finns i experimentet. 

Beteendeexperimentet bestod av sex olika enkäter där de sex enkäterna representerar 

sex olika grupper i experimentet. En respondent besvarade en av dessa enkäter och således 

tillhörde en grupp. Detta möjliggjorde en jämförelseanalys mellan deltagare som har sett olika 

varianter av samma scenario. Enkäterna bestod av sex vårdrelaterade scenarier vilka 

respondenterna skulle ta ställning till. Ställningstagandet yttrade sig i ett val mellan prioritering 

inom vården.  
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Utöver vårdscenarier utfördes en replikering och utvidgning av Fredericks et al. (2009) 

studie. Replikeringsscenariot behandlade prioriteringar i vardagslivet och innehöll inte något 

beslutfattarperspektiv utan undersöker endast inramningseffekter utifrån presentationen av 

kostnaden. Anledningen till att utföra en replikering av Fredericks et al. (2009) studie är för att 

undersöka om cost neglect har olika påverkan på respondenterna beroende på vilken domän 

som behandlas i frågan. I det här fallet detaljhandel jämfört med hälso- och sjukvården. Utöver 

scenarierna ställdes ett antal kontrollfrågor om kön, ålder och utbildningsnivå. Det ställdes 

även frågor om hur respondenterna upplevde att svara på enkäten. Innan kontrollfrågorna 

utfördes en uppmärksamhetskontroll. Här avslöjades de respondenter som uppenbart inte läst 

och tagit ställning till scenarierna på ett seriöst vis, vilket ledde till exkludering från urvalet. 

Detta gjordes genom en kuggfråga (se appendix A8) för att se om respondenten aktivt tagit 

del av informationen som presenterades i scenarierna i experimentet. Kuggfrågan kan endast 

besvaras “rätt” om respondenten läst frågan noga. Svaren kodas sedan och aggregeras till 

gruppnivå.  

 

3.2 Datamaterial  

 3.2.1 Experimentdesign 

Utformningen på undersökningens experiment grundar sig i Fredericks et al. (2009) 

studie men skiljer sig från den i att respondenterna tog ställning till fler än ett scenario per 

enkät. Svarsalternativen var likt tidigare studier binära, antingen valde den svarande att 

behandla eller att inte behandla. Anledningen till att använda fler scenarier per enkät är att 

minska risken att utformningen av ett specifikt scenario ger snedvrida resultat på grund av 

exempelvis ordval, val av sjukdomsfall eller ålder på patient etc. 

Tabell 2 visar alla sex experimentgrupperna. För att undersöka om de olika 

inramningarna har haft effekt på beslutsprocessen jämförs grupperna mot varandra. Tabell 3 

visar en schematisk bild över hur enkäten är upplagd.  

 

Experimentgrupp Beslutfattarperspektiv Behandlingskostnad Alternativkostnad 
Grupp 1 Policy Klumpsumma Påmind 

Grupp 2 Policy Uppdelad Påmind 

Grupp 3 Policy Klumpsumma Ej påmind 

Grupp 4 Bedside Klumpsumma Påmind 

Grupp 5 Bedside Uppdelad Påmind 

Grupp 6 Bedside Klumpsumma Ej påmind 
Tabell 2: Tabellen visar hur grupperna respondenterna blivit uppdelade inom är definierade. 
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Delmoment: 

Introduktion 

Scenario 1 

Scenario 2 

Scenario 3 

Scenario 4 

Scenario 5 

Scenario 6 

Kontrollfrågor del 1 

Scenario 7, replikering av Frederick et 
al. 
Kontrollfrågor del 2 

Tack för din medverkan! 
Tabell 3: Tabellen visar hur enkäterna inom experimentgrupperna är schematiskt upplagd för respondenterna. 
Scenario 1 till 6 är vårdscenarier där ordningen randomiseras för varje respondent. 

 

I introduktionen (tabell 3) får respondenterna reda på all fakta som är nödvändig för 

deras del samt får de ge sitt samtycke för att delta. Väljer en respondent att inte samtycka 

avslutas enkäten och respondenten får se det avslutande tack-meddelandet direkt. 

Respondenterna blir i introduktionen bli försäkrade om att deras svar är anonyma och icke 

vägledande för sin eller andras behandling. Exempel på information de inte tar del av är att 

de deltar i ett experiment där olika respondenter utsätts för olika inramningar. Sådan 

information kan leda till att respondenterna från början har en viss bias eller inställning till 

enkäten. 

Scenario 1 - 6 är vårdrelaterade och den inramning en respondent utsätts för beror på 

vilken grupp han eller hon tillhör (tabell 2). En respondent utsätts för samma inramning genom 

hela enkäten. För att undvika att ordningen på scenarierna i enkäten har en inverkan på 

resultaten randomiserades ordningen på scenarierna för varje svarande (Ruxton, G. & 

Colegrave, N., 2010). På så sätt undveks problem med att ett scenario påverkade de svarande 

att agera på något specifikt sätt i nästkommande scenario, så kallade order effects (Ruxton, 

G. & Colegrave, N., 2010). Respondenternas svar i ett scenario skall vara oberoende av vad 

de svarat eller vad för stimuli de utsatts för i ett eller flera tidigare scenarier. Resultaten från 

scenario 1 – 6 är där den här studien lägger störst vikt.  

Kontrollfrågor del 1 (tabell 3) behandlar hur respondenterna upplevde det att besvara 

och ta ställning till de scenarier respondenten svarat på så här långt. I samband med att 

respondenten svarar på vårdscenarierna kan exempelvis emotionella påfrestningar förändras 

beroende på hur allvarlig patientens sjukdomstillstånd är. Vissa scenarier kan upplevas som 
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påfrestande att svara på och i vissa kretsar socialt opassande. Dessa frågor är lagda direkt 

efter vårdscenarierna (scenario 1 – 6) för att känslan och upplevelsen ska vara färsk i 

respondenterna medvetande utan att respondenterna i större utsträckning hunnit reflektera 

över sina upplevelser. Detta för att möjliggöra kvantifiering av respondenternas spontana 

känsla och reaktion av scenarierna. 

Scenario 7 (tabell 3) är en replikering och utvidgning av Fredericks et al. studie. 

Inramningen i Fredericks et al. experiment påverkar endast alternativkostnaden. I den här 

studien påverkar inramningen alternativkostnaden och kostnaden för produkten. Produkten i 

fråga är en mobiltelefon respondenterna ska ta ställning till om de vill köpa eller inte köpa. 

Inramningen är den samma som respondenten utsatts för i scenario 1 – 6 med undantag för 

att inget beslutfattarperspektiv är närvarande. Inramningen påverkar således endast 

alternativkostnaden och kostnaden för mobiltelefonen (tabell 2). Syftet med replikeringen är 

att verifiera och bygga ut Fredricks et al. resultat samt möjliggöra jämförelse mellan hur cost 

neglect påverkar beslutsfattandet i olika domäner och typer av beslut.  

Kontrollfrågor del 2 (tabell 3) innehåller kontrollvariabler som kön, ålder, utbildning och 

erfarenhet inom hälso- och sjukvården. Med erfarenhet inom hälso- och sjukvården menas 

om respondenten arbetar, studerar till eller har arbetat som läkare, sjuksköterska, 

undersköterska eller annan vårdpersonal. Dessa kontrollvariabler ger bland annat möjlighet 

att undersöka hur respondenter med erfarenhet från hälso- och sjukvården svarar jämfört med 

övrig befolkning, om det är skillnad i påverkan från cost neglect eller beslutfattarperspektiv 

mellan respondenter med erfarenhet från hälso- och sjukvården jämfört med övrig befolkning 

eller om det är skillnad i beslutsfattandet mellan män och kvinnor etc.  

Sista delen är endast ett tack-meddelande till att respondenten har svarat på enkäten 

(tabell 3). 

 

 3.2.2 Beslutfattarperspektiv 

För att undersöka om beslutsfattandet skiljer sig beroende på 

beslutfattarensperspektiv utformades experimentet på så sätt att i ena gruppens scenarier är 

patienterna identifierade medan andra gruppens scenarier är patienterna icke identifierade. 

Då patienten är identifierad är beslutfattarperspektivet det av en behandlande läkare medan 

då patienten ej är identifierad är beslutfattarperspektivet det av en policyskapare. För att 

illustrera en identifierad patient såg ena gruppen en bild per scenario på en fiktiv patient samt 

en kort beskrivning av patienten med tillhörande sjukdomstillstånd. Respondenterna 

uppmanades att sätta sig in i en läkares perspektiv. Beslut som fattas när patienten är 

identifierad kallas här bedsidebeslut.  
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Policyskaparna erhöll enkäter som är helt fria från beskrivningar av en patient utan 

ombads ta perspektivet av en avdelningschef för ett sjukhus och fatta beslut som rör 

sjukhusets budget och standardbehandling i stort för specifika sjukdomstillstånd. Beslut som 

fattas då en patient eller grupp av patienter ej är identifierade kallas här policybeslut. 

Informationen angående sjukdomstillstånden skiljer sig inte mellan bedside- och 

policyscenarier, endast beslutfattarperspektivet. 

 I experimentet sträckte sig de identifierade patienterna mellan åldrar från ett prematurt 

barn till pensionerade patienter med ett lika antal kvinnor som män. Detta på grund av att det 

inte ska finnas en bias i enkäten utan möjliggöra en analys av hur stor påverkan 

beslutfattarperspektivet, presentation av alternativkostnad samt presentation av 

behandlingskostnaden har på beslutsfattandet. Det finns en risk att respondenter tar illa upp 

om inte alla åldrar och kön är representerade i enkäten. Biasen skulle kunna uppstå då 

respondenterna är upprörda av en eventuell skev fördelning av åldrar och kön i enkäten och 

respondenternas svar färgas av deras känslor och agg mot enkäten.  

 

3.2.3 Presentation av kostnaden och alternativkostnaden 

För att undersöka om cumulative cost neglect var närvarande förändrades 

inramningen för behandlingskostnaden. I en experimentgrupp var kostnaden uppdelad per 

behandlingstillfälle medan kostanden i de andra experimentgrupperna presenterades som en 

klumpsumma, exempelvis: 

 
● Intensivvårdsbehandlingen kostar 7 000 000 kr 

 
● Intensivvårdsbehandlingen kostar 350 000 kr per vecka under 20 veckor 

 
Ett förhastat beslut riskerar att resultera i ett ineffektivt beslut då personen riskerar att inte 

hinna beräkna den totala kostnaden och beakta alternativkostnaden. Klumpsumman och den 

uppdelade summan är alltid lika stora om de summeras (utan diskonteringsränta eller dylikt). 

För att undersöka om opportunity cost neglect var närvarande förändrades 

inramningen för alternativkostnaden. I två experimentgrupper blev inte respondenten påmind 

om alternativkostnaden medan i de andra experimentgrupperna blev de påminda om 

alternativkostnaden. Detta skede genom att förändra inramningen på det nekande 

svarsalternativet, exempelvis:  

 
● Nej (till frågan om respondenten är villig att behandla X).  

 
● Nej, (använd pengarna till att finansiera andra behandlingar på sjukhuset).  
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Det jakande svarsalternativet var likadant i samtliga grupperna, exempelvis:  

 
● Ja (till frågan om respondenten är villig att behandla X).  

 
 3.2.4 Sjukdomstillstånd 

De sjukdomstillstånd som valdes att inkluderas i experimentet är tre livsavgörande 

behandlingar och tre livskvalitéförbättrande behandlingar. Detta för att det ska vara en bredd 

av sjukdomstillstånd istället för att exempelvis endast presentera sex patienter med 

livshotande tillstånd. Vid livshotande sjukdomar kan det i större utsträckning finnas ett upplevt 

tvång eller socialt tryck hos respondenterna att behandla patienten istället för att skapa en 

“diskussion” om behandlingen ska utföras eller inte. Medan ett scenario som upplevs lättare 

att svara på ger respondenten större frihet att själv värdera vilken prioritering som skulle göras. 

Bredden av sjukdomstillstånd och behandlingar syftar till att skapa en realistisk bild av alla 

beslut om prioriteringar inom vården som fattas. Det är därför av vikt att fånga upp beslut som 

kan upplevas enkla och triviala samt sådana som kan upplevas svåra och påfrestande. Nedan 

presenteras ett av scenarierna där ett prematurt barn måste få intensivvårdsbehandling för att 

överleva vilket då var ett av de tre livsavgörande scenarierna. Ett annat sjukdomstillstånd som 

var närvarande i experimentet är Hyperhidros10 där behandlingen ger en ökad livskvalité och 

förmodligen inte skapar ett lika stort emotionellt tryck på respondenten11.  

 

 3.2.5 Exempelscenario  

Nedan i figur 1 och figur 2 följer två exempel på ett scenario samt dess sex olika 

variationer. En respondent fick endast se en av dessa variationer i sin enkät. I ena gruppen 

presenterades behandlingskostnaden som en klumpsumma (7 000 000 kr) och det nekande 

svarsalternativet är “Nej”. I enkäten där presentationen av alternativkostnaden förändrades 

presenterades behandlingskostnaden som en klumpsumma (7 000 000 kr) och det nekande 

svarsalternativet är “Nej (använd pengarna till att finansiera andra behandlingar på 
sjukhuset)”. I enkäten där presentationen av behandlingskostnaden förändras presenteras 

behandlingskostnaden uppdelad (350 000 kr per vecka under 20 veckor) och det nekande 

svarsalternativet “Nej (använd pengarna till att finansiera andra behandlingar på 
sjukhuset)”. Utöver detta är patienten antingen identifierad (se figur 1) eller ej identifierad (se 

figur 2). Som nedan antog respondenten antingen positionen av en läkare till en patient eller 

en avdelningschef utan en specifik patient. 

                                                
10 Genetisk, neurologisk sjukdom som karakteriseras av extensiv symmetriska svettning över 
kroppen. Hos lekmän kallat “överdrivna svettningar”. 
11 Samtliga scenarier och enkäter presenteras i appendix A. 
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Du är läkare. Du har just förlöst ett barn i 

vecka 22 efter en svår förlossning. Barnet 

som föräldrarna har döpt till Kim placeras i en 

kuvös. Föräldrarna är mycket oroliga för sin 

sons överlevnad. Pappan Mikael ber om att 

Kim ska få intensivvård. 

  

Av extremt tidigt födda som vårdas på en 

neonatal intensivvårdsavdelning överlever ca 

25 % av barnen som fötts i vecka 22. 

Överlevnaden hos dessa barn är förenad med 

hög risk för kvarstående handikapp.                   

• Intensivvårdsbehandlingen kostar ca 7 000 
000 kr. 
• Intensivvårdsbehandlingen kostar ca 350 
000 kr per vecka under 20 veckor. 

(Pixabay, 2014)                        Kim, nyfödd 

  

Väljer du att ge Kim intensivvård? 
 

● Ja 

● Nej  

● Nej (använd pengarna till att finansiera andra behandlingar på sjukhuset) 
 

Figur 1: Figuren visar ett scenario från en enkät där patienten är identifierad. Både totalkostnad och uppdelad 
kostnad är presenterade efter information som givits till respondenterna om prematur födda barn. Nekande 
svarsalternativet för samtliga grupper är presenterade.   

 

Du är avdelningschef på ett sjukhus. Du ska ta ett beslut om sjukhuset ska erbjuda intensivvård 

till barn som föds förtidigt i vecka 22. 

 

Av extremt tidigt födda som vårdas på en neonatal intensivvårdsavdelning överlever ca 25 % av 

barnen som fötts i vecka 22. Överlevnaden hos dessa barn är förenad med hög risk för 

kvarstående handikapp. 

• Intensivvårdsbehandlingen kostar ca 7 000 000 kr per barn. 
• Intensivvårdsbehandlingen kostar ca 350 000 kr per vecka under 20 veckor. 
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Väljer du att erbjuda intensivvård till barn som föds för tidigt i vecka 22? 
 

● Ja 

● Nej 

● Nej (använd pengarna till att finansiera andra behandlingar på sjukhuset) 

Figur 2: Figuren visar ett scenario från en enkät där patienten ej är identifierad. Både totalkostnad och uppdelad 
kostnad är presenterade efter information som givits till respondenterna om prematur födda barn. Nekande 
svarsalternativet för samtliga grupper är presenterade. 

 
Scenario 7 var en replikering samt utvidgning av Fredericks et al. (2009) studie. 

Fredericks et al. studie behandlade endast alternativkostnad medan vi i den här 

undersökningen utvidgade experimentet till att omfatta förändringar i hur kostnaden 

presenterades, alltså opportunity cost neglect samt cumulative cost neglect. Scenario 7 

handlade inte om sjukvården utan var, som Fredericks et al. (2009) studie, knutet till 

detaljhandeln. I scenariot var det ingen skillnad på beslutfattarperspektiven utan det 

fokuserade på påminnelse om alternativkostnaden och presentationen av kostnaden. Därav 

fanns det endast tre experimentgrupper. Beaktandet av alternativkostnad testades som 

tidigare med att det nekande svarsalternativet byttes ut mot ett svarsalternativ där 

respondenterna blev påminda om alternativkostnaden. I scenariot användes samma summa 

i alla experimentgrupper. Huruvida presentationen av kostnaden påverkade beslutsfattande 

testades som tidigare genom att kostnaden delades upp i mindre summor men som totalt var 

samma kostnad som klumpsumman. I detta scenario var både jakande och nekande 

svarsalternativ likadana i samtliga grupper. Se figur 3 för scenariot. 

 

Klumpsumma: 

Föreställ dig att du har sparat lite extra pengar till nöjen och spontana inköp. Elektronikbutiken i ditt 

lokala köpcentrum har ett erbjudande på en mobiltelefon (smartphone). Du har velat ersätta din 

nuvarande mobiltelefon under en längre tid och nu är priset nedsatt på en mobiltelefon som du är 

intresserad av. Mobiltelefonen kostar 4200 kr. 
 
Delbetalning: 

Föreställ dig att du har sparat lite extra pengar till nöjen och spontana inköp. Elektronikbutiken i ditt 

lokala köpcentrum har ett erbjudande på en mobiltelefon (smartphone). Du har velat ersätta din 

nuvarande mobiltelefon under en längre tid och nu är priset nedsatt på en mobiltelefon som du är 

intresserad av. Mobiltelefonen kan delbetalas och kostar då 350 kr i månaden under ett år. 
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Väljer du att köpa mobiltelefonen? 
● Ja 

● Nej 

● Nej [spara pengarna till andra inköp] 

Figur 3: Figuren visar replikeringsfråga utifrån Frederick et al. (2009) som blivit uppdaterad för att passa in i tiden. 
Både totalkostnad och uppdelad kostnad samt nekande svarsalternativet för samtliga grupper är presenterade. 

 

3.3 Dataanalys 
För att analysera data kodades svaren och svarsalternativen binärt, se nedan.  

 

𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑠𝑠 =  1 

𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑠𝑠 =  0.  

 

Relationen mellan de två svarsalternativen för alla scenarier i respektive enkät undersöktes. 

Nedan erhålls en exempelberäkning (1) för en behandlingskvot vid fyra jakande och två 

nekande svar för en hypotetisk respondent i sex scenarier för att ta fram medelvärdet av 

respondentens svar: 

 
 𝐵𝐵𝑗𝑗ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑎𝑎𝑎𝑎𝑗𝑗𝑎𝑎𝑠𝑠𝑗𝑗𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑗𝑗𝑗𝑗; 𝑗𝑗𝑗𝑗; 𝑗𝑗𝑗𝑗; 𝑗𝑗𝑗𝑗;𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗;𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗) = (1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0)/6 = 4/6 = 0,66666 

(1) 
 

Nästa steg var att aggregera svaren till gruppnivå genom beräkning av medelvärdet 

av behandlingskvoter från alla respondenter i respektive grupp. Alla behandlingskvoter 

jämfördes mot varandra och undersökte huruvida det existerade skillnader i hur olika grupper, 

utsatta för olika påverkan, beslutade. 

T-test gick att använda i studien då de nominella variablerna, jakande eller nekande 

svar, gjordes om till en kvot mellan jakande och nekande svar. Dock antar t-test att data är 

normalfördelad vilket vår data inte är (se appendix B1). Som komplement används Wilcox-

Mann-Witney-rank-sum-test. WMW-test antar inte normalfördelning men antar att variablerna 

har samma och konstant varians. Antagandet om varians håller för vår data (se appendix B2). 

I analys av scenario 7, replikeringen av Frederick et al. studie, användes chi2-test istället för t-

test eftersom variablerna anges i nominalskala.  
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3.4 Metodkritik 

Undersökningens syfte är att undersöka hur cost neglect och patienters 

identifierbarhet påverkar beslut inom sjukvården, trots detta är enkäten inte skickad till enbart 

läkare, avdelningschefer eller andra beslutsfattare inom vården. Vad som egentligen 

undersöks är hur ett urval av Sveriges befolkning ställer sig till dessa scenarier. Det är inte 

säkert att resultaten i denna undersökning kan generaliseras till den population av 

befolkningen som fattar beslut om prioriteringar inom vården. Det bör dock påpekas att det 

inte endast är läkare som fattar beslut om prioriteringar inom vården. På policynivå finns bland 

annat politiker som inte har vårdutbildning och ändå fattar allokeringsbeslut och gör 

prioriteringar. Den röstande delen av befolkningen har till största delen varken vårdutbildning 

eller arbetar inom vården men måste trots det fatta beslut om prioriteringar inom vården 

genom sin röst i kommunal-, landstings- och riksdagsval. Vidare visade Redelmeier och 

Tversky (1990) i ett experiment att läkare och lekmän responderade på liknande sätt gällande 

prioriteringar inom vården vilket stärker experimentets generaliserbarhet. Tidigare forskning 

inom finans domänen har också visat att även de individerna i stickprovet med hög finansiell 

kunskap12 inte fattar effektiva beslut gällande sina (eller andras) investeringar och pengar 13. 

Dessa forskare menar att utbildade och professionella individer på finans- och 

kapitalmarknader begår misstag som kan härröras till inramningseffekter och biaser. Detta ger 

stöd för att resultaten från den här undersökningen går att generalisera. Alltså att även 

utbildade läkare och policyskapare är påverkade av patienters identifierbarhet, presentationen 

av alternativkostnad samt presentationen av behandlingskostnad, givet att stickprovet i 

undersökningen uppvisar dessa egenskaper.  

Utöver urvalsproblemet finns risk att experimentet inte mäter det som är planerat att 

experimentet skall mäta. Det kan tänkas vara svårt att sätta sig in i de hypotetiska scenarier 

som målas upp i enkäten vilket kan leda till att individen till exempel svarar utifrån sina 

ideologiska preferenser gällande vården snarare än utifrån förutsättningarna beskrivet i 

enkäten och scenarier. Ejlertsson (1996) skriver att det finns en tendens att överdriva socialt 

positiva beteenden och handlingar. I enkäten kan detta uttrycka sig genom att respondenterna 

svarar jakande på fler svar än de egentligen vill då det kan tänkas önskvärt ur ett medmänskligt 

och socialt perspektiv att alla skall få den mest kostsamma, experimentella och/eller 

tidskrävande vården. Både svårigheten att sätta sig in i enkätens hypotetiska scenarier och 

den upplevda sociala pressen kan i sig ge en snedvridning i resultaten. 

                                                
12 Finansiell kunskap eller finansiell läskunnighet från engelskans “financial literacy”. 
13 Stango, V. & Zonman, J., 2009; Almenberg, J. & Gerdes, C., 2012; Levy, M. & Tasoff, J., 2017 
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Det är inte givet att en läkare eller annan vårdpersonal skulle förhålla sig på samma 

sätt till ett hypotetiskt scenario som han eller hon skulle handla i en faktisk situation. Studiens 

yttre validitet kan således ifrågasättas. Finns yttre validitet är resultaten från experimentet 

generaliserbara till den yttre verklighet experimentet avser att förklara (Bryman, A. & Bell, E., 

2011). Dock kan inte den yttre validiteten fastställas eller förkastas då det i det här fallet 

innebär att en läkare skall vara respondent till enkäten samtidigt som han eller hon ska 

behandla en patient under exakt samma förutsättningar. 

 Externt bortfall är då enkäten inte skickas tillbaka till forskarna (Ejlertsson, G., 1996). 

Forskarna har inte möjlighet att korrigera för externt bortfall då forskarna inte har tillgång till 

respondenternas kontaktuppgifter. Det kan i andra fall vara möjligt att exempelvis ringa upp 

ett urval ur det externa bortfallet för att antingen få dem att besvara enkäten eller undersöka 

varför de inte besvarat enkäten (Ejlertsson, G., 1996). Internt bortfall är då en eller flera frågor 

av någon anledning lämnas obesvarade av respondenten (Ejlertsson, G., 1996). Detta 

kommer inte ske i den här undersökningen då ingen fråga kan lämnas obesvarad så som 

enkäten är utformad14. Om en respondent inte vill svara på en specifik fråga är hans eller 

hennes enda alternativ att avbryta enkäten utan att svaren skickas till forskarna och bortfallet 

blir då externt. 

 Powerberäkningen i tabell 1 visar att experimentets power är lägre än de 0,8 som är 

satt som gräns för att undvika typ II fel. Vid analys av data utfördes många t-tester, WMW-

teser samt chi2-tester vilket också ökar risken för typ II fel. Kombinationen av låg power och 

många tester leder till en låg samlad power. För att få mycket tillförlitliga resultat krävs i dessa 

fall mycket lägre signifikans nivå än den valda på 10 %. Kritiken om låg power och tillförlitlighet 

är omfattande i denna sorts studier. Det är bland annat detta som Redelmeier och Tversky 

(1990) kritiseras för. 

Kritiken till trots är styrkan i experimentet att på ett systematiskt vis ändra en variabel 

i taget. Genom att ha en kontrollerad miljö för att testa hypoteser kan kausalitet fastställas 

med hög precision. Existerar det skillnader mellan experimentgrupperna vet vi med säkerhet 

vad som skapar denna skillnad. 

 

3.5 Etik 

Undersökningen, och i synnerlighet datainsamling i form av enkätstudie, utfördes med 

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav i beaktning. Huvudkraven är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002; 2017).

                                                
14 Funktionen “Force response” är tillagd i programvaran där enkäterna skapas. En fråga kan då inte 
lämnas obesvarad av respondenten. 
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 Respondenterna informerades i inledningen av enkäten om dess syfte, 

respondenternas konfidentialitet samt att enkäten när som helst kan avslutas och lämnas 

obesvarad skulle respondenterna känna obehag eller av annan anledning inte vilja slutföra 

enkäten. Respondenterna informerades om att svaren på enkäterna inte kommer analyseras 

enskilt utan aggregeras till gruppnivå. Svaren är inte heller vägledande för något beslut inom 

sjukvården. Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002; 2017) uppehålls genom att inga 

uppgifter samlas in som kan användas för att identifiera en specifik person. Enkäten besvaras 

online men ingen IP-adress eller person kan knytas till en specifik enkät.   
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4 Resultat 

4.1 Deskriptiv statistik 

 Tabell 4 visar deskriptiv statistik över data från beteendeexperimentet. Av de som 

svarade på enkäterna klarade 1019 individer av attention check i slutet av enkäten. De som 

inte klarade attention check rensades automatiskt från urvalet. Könsfördelningen är 

förhållandevis jämn. Individer med erfarenhet från vården är överrepresenterade i vår data. 

Ca 10 % av Sveriges arbetskraft arbetar inom vården (SCB, 2018) medan 15,6 % av 

deltagarna uppger sig ha erfarenhet inom vården. Detta beror på att även läkar- och 

sjusköterskestudenter (och övriga vårdrelaterade utbildningars studenter) är inräknade i 

kategorin. Utöver detta finns risk att respondenter har misstolkat frågan. Om en individ som 

arbetade inom äldrevården en sommar för tio år sedan anser sig ha sjukvårdserfarenhet kan 

individen ange att han eller hon har sjukvårdserfarenhet trots att detta inte är vår intention. Då 

andelen läkare är låg (som förväntat utifrån andelen läkare i samhället) läggs alla 

respondenter som angett sig ha sjukvårdserfarenhet ihop för att kunna jämföra hur hälso- och 

sjukvårdspersonal svarar jämfört med den övriga befolkningen.   

 

Kontroll variabler n Andel % Medelvärde Std. 
Totalt Antal Respondenter 1019 100 %   

Kön     

Man 518 50,8 %   

Kvinna 501 49,2 %   

Ålder   51,1 år 16,9 

Utbildningsnivå     

Grundskola 88 8,6 %   

Gymnasieutbildning 378 37,1 %   

Universitetsutbildning 3 år 
eller kortare 

214 21,0 %   

Universitetsutbildning 3 år 
eller längre 

339 33,3 %   

Sjukvårdserfarenhet     

Läkare 15 1,5 %   

Övrig vårdpersonal 144 14,1 %   

Läkare och Övrig 
Vårdpersonal 

159 15,6 %   

Övrig Befolkning 860 84,4 %   
Tabell 4: Tabellen visar deskriptiv statistik över hur respondenterna är uppdelade i antal och andel av det totala 
antalet respondenter utifrån kön, ålder, utbildningsnivå och sjukvårdserfarenhet. 
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 Tabell 5 visar förkortningar som används för att förklara vilken experimentgrupp som 

åsyftas. Dessa förkortningar används genomgående i uppsatsen. Varje bokstav står för de 

inramningar en viss experimentgrupp utsattes för. 

 
Kortkod för varje 
experimentgrupp  

Beslutfattarperspektiv: Behandlingskostnad: Alternativkostnad: 

BUP Bedside Uppdelad Påmind 

BKE Bedside Klumpsumma Ej påmind 

BKP Bedside Klumpsumma Påmind 

PUP Policy Uppdelad Påmind 

PKE Policy Klumpsumma Ej påmind 

PKP Policy Klumpsumma Påmind 
Tabell 5: Tabellen visar den namngivning av de olika experimentgrupperna som i fortsättningen används i 
resultat och diskussion. 

 
 Tabell 6 visar fördelningen av respondenter mellan de sex experimentgrupperna i 

absoluta och relativa tal. Respondenterna är tillräckligt väl fördelade för att inte skapa problem. 

Hade en grupp haft en mycket låg andel svarande skulle detta leda till problem med mycket 

låg power. 

 
Experimentgrupp n (%) 

Totalt antal respondenter 1019 (100,0 %) 

Policy, Klumpsumma, Påmind (PKP) 176 (17,3 %) 

Policy, Klumpsumma, Ej Påmind (PKE) 169 (16,6 %) 

Policy, Uppdelad, Påmind (PUP) 170 (16,7 %) 

Bedside, Klumpsumma, Påmind (BKP) 176 (17,3 %) 

Bedside, Klumpsumma, Ej Påmind (BKE) 164 (16,1 %) 

Bedisde, Uppdelad, Påmind (BUP) 164 (16,1 %) 
Tabell 6: Tabellen visar fördelningen av respondenter för varje experimentgrupp i absoluta och relativa tal.   
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4.2 Hypoteser om förväntade effekter 

 Tabell 7 visar den förväntade effekten från varje inramning. 

 
Inramning Förväntad effekt Förklaring 

Beslutfattarperspektiv: 
Bedside 

 
Positiv 

Forskning visar att viljan att hjälpa påverkas 
positivt då en enskild identifierad patient 
behandlas. Vid bedsidebeslut är patienten 
identifierad. Policy Negativ 

Behandlingskostnad: 
Uppdelad 

 
Positiv 

Forskning på detaljhandels konsumtion visar att 
viljan att konsumera ökar då kostnaden delas upp. 
Kostnaden kan antas upplevas mindre vid 
delbetalning än vid klumpsumma. Effekten antas 
här vara densamma inom hälso- och sjukvården. 
 

Klumpsumma Negativ 

Alternativkostnad: 
Ej påmind 

 
Positiv 

Forskning på detaljhandels konsumtion visar att 
viljan att konsumera minskar då respondenterna 
blir påminda om att pengarna kan användas till 
andra ändamål. Effekten antas här vara 
densamma inom hälso- och sjukvården. 

 
Påmind 

 
Negativ 

Tabell 7: Tabellen visar den förväntade påverkan de olika inramningarna har på respondenternas 
behandlingskvoter. Positiv (negativ) förväntade effekt innebär att vi förväntar oss en högre (lägre) 
behandlingskvot från den experimentgruppen som utsätts för den inramningen. 

 
 Tabell 8 visar de hypoteser vi ställer upp utefter de förväntade effekterna i tabell 7. 

Tabell 8 visar att vi antar att beslutfattarperspektivet kommer vara den tongivande faktorn att 

påverka behandlingskvoten vilket syns då alla bedsidegrupperna förväntas ha högre 

behandlingskvot än policygrupperna. Skillnaderna mellan hur starka olika cost nelgect är och 

i vikten riktning de agerar har vi mindre starka hypoteser om då dessa effekter inte studerats 

inom hälso- och sjukvården tidigare. 

 

 
Hypotes om 

Behandlingskvot 
Inramning, enkätgrupp (förväntad effekt inom parentes) 

 Beslutfattarperspektiv: Behandlingskostnad: Alternativkostnad 

Högst 
Behandlingskvot 

Bedside (+) Uppdelad (+) Påmind (-) 

 Bedside (+) Klumpsumma (-) Ej påmind (+) 

 Bedside (+) Klumpsumma (-) Påmind (-) 

 Policy (-) Uppdelad (+) Påmind (-) 

 Policy (-) Klumpsumma (-) Ej påmind (+) 

Lägst 
Behandlingskvot 

Policy (-) Klumpsumma (-) Påmind (-) 

Tabell 8: Tabellen visar hypoteser om hur de olika inramningarna påverkar respondenternas svar och val av 
behandling. 
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 Tabell 9 visar hur utfallet av experimentet står sig mot hypoteserna. Fyra av sex utfall 

sammanfaller med hypotesen. De grupper som skiljer sig åt är BKP och BUP, vilka bytt plats 

i tabellen. Precis som hypotesen ter det sig så att beslutfattarperspektivet har varit av stor 

betydelse för att påverka behandlingskvoten då samtliga policybeslut har lägre 

behandlingskvot än bedsidebesluten. 

 
 Hypotes Utfall Medelvärde (totalt) 

Högst 
Behandlingskvot 

BUP BKP 0,612 

 BKE BKE 0,605 

 BKP BUP 0,576 

 PUP PUP 0,571 

 PKE PKE 0,570 

Lägst 
Behandlingskvot 

PKP PKP 0,550 

Tabell 9: Tabellen visar vilken experimentgrupp som hypotetiskt skulle få den högsta behandlingskvoten 
gentemot det faktiska utfallet. Tillsammans med den genomsnittliga behandlingskvoten som erhölls i 
experimentet för varje experimentgrupp. 
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4.3 Dataanalys 

 4.3.1 Varians- och normalitetstest 

 T-test och WMW-test används för att undersöka om det finns statistik signifikanta 

skillnader mellan olika grupper. Tvåsidiga t-tester används då vi är intresserade av att se om 

det existerar en skillnad mellan grupperna oberoende av riktning. Innan t-tester utförs 

undersöks variablernas fördelning och om variablernas varians är lika samt undersöka om det 

finns extrema utfall.    

 Figur 4 visar ett histogram över alla respondenters behandlingskvoter. Fördelningen 

är skev åt högersidan vilket betyder att respondenter i större utsträckning har valt att behandla 

än att inte behandla. Medelvärdet för hela urvalets behandlingskvoter är 0,581. Denna 

behandlingskvot betyder att i 58,1 % av scenarierna väljer respondenterna att behandla med 

patienten.  

 

 
Figur 4: Figuren visar ett histogram för alla respondenters behandlingskvoter. 
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 Figur 5 visar de sex experimentgruppernas täthetsfunktioner mellan noll och ett. 

Funktionerna är kapade vid noll och ett då behandlingskvoten inte kan anta värden under noll 

eller över ett. I figuren syns att variablerna inte är normalfördelad. 

 

 
Figur 5: Figuren visar de sex experimentgruppernas täthetsfunktioner mellan noll och ett. 

 
 I figur 5 syns att fem av variablerna har likartad täthetsfunktion medan en 

täthetsfunktion skiljer sig kraftigt åt, grön streckad linje. Denna är täthetsfunktionen för BUP. I 

figur 6 visas ett histogram över experimentgrupp BUPs behandlingskvoter. Vid första anblick 

skiljer sig denna mot övriga urvalets histogram (se appendix B1). Respondenterna i BUP har 

svarat i motsatt riktning av vår hypotes. Respondenterna fick se behandlingskostnaden 

uppdelad (U) vilket antogs öka viljan att behandla då kostnaden upplevs mindre. Dock har 

gruppen BUP lägre behandlingskvot än de två andra bedsidegrupperna, BUP är 3,4 

procentenheter lägre än BKE och 4,1 procentenheter lägre än BKP. BUPs behandlingskvot 

skiljer sig dessutom signifikant mot de två andra bedsidegrupperna vid t-test (𝑝𝑝 − 𝑠𝑠ä𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 =

0,057, 𝑎𝑎 − 𝑠𝑠ä𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 =  −1,6,𝑗𝑗𝑑𝑑 = 502) och vid WMW-test (𝑝𝑝 − 𝑠𝑠ä𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 = 0,31,𝑊𝑊 − 𝑠𝑠ä𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 =

30678) (se appendix BFF och BII). 
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Figur 6: Histogram för experimentgrupp BUPs behandlingskvot. 

 
 4.3.2 Huvudresultat 

 Tabell 10 visar tvåsidiga t-test mellan alla experimentgrupper. Signifikanta värden 

återfinns endast vid två jämförelser mellan bedside- och policybeslut. Detta tyder på att varken 

beslutfattarperspektivet och cost neflect har en stor påverkan på beslutsfattandet. De 

jämförelser som är signifikanta är mellan PKP och BKE samt PKP och BKP. Vid tvåsidiga 

WMW-test är bägge skillnaderna fortfarande signifikanta. Skillnaden mellan PKP och BKP är 

6,2 procentenheter (𝑝𝑝 − 𝑠𝑠ä𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 = 0,027,𝑊𝑊 − 𝑠𝑠ä𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 = 136228), skillnaden mellan PKP och 

BKE är 5,5 procentenheter (𝑝𝑝 − 𝑠𝑠ä𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 = 0,058,𝑊𝑊 − 𝑠𝑠ä𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 = 12744) (se appendix BO). 

Jämförelsen mellan PKE och BKP är strax utanför valda signifikansnivå på 10 %. 

 

p-värde PKE PKP PUP BKE BKP BUP 
PKE 1      

PKP 0,4678 1     

PUP 0,8145 0,3349 1    

BKE 0,1987 0,0439** 0,2910 1   

BKP 0,1071 0,0178** 0,1697 0,7881 1  

BUP 0,9560 0,4450 0,8623 0,2306 0,1299 1 
Tabell 10: Tabellen visar tvåsidiga t-test mellan bedside- och policybeslut samt cost neglect mellan samtliga 
experimentgrupper. 
Signifikans: * = 10 %, ** = 5 %, *** = 1 %. 
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4.3.3 Övriga resultat 

Tabell 11 visar skillnader mellan hur de respondenter med sjukvårdserfarenhet har 

svarat jämfört med övriga befolkningen. Tabell 11 visar också skillnaden mellan hur 

emotionellt påfrestande/jobbigt frågorna upplevdes att besvara, hur svårt det upplevdes att 

besvara frågorna och hur verkliga frågorna/scenariona upplevdes mellan respondenter med 

sjukvårdserfarenhet och övrig befolkning. Det syns här ingen stor skillnad mellan de två 

grupperna i någon fråga och de skillnader som finns är mindre än standardavvikelserna. Den 

största skillnaden mellan de två grupperna är att respondenter med sjukvårdserarenhet i 

genomsnitt är 2,3 procentenheter mer villiga att ge patienterna behandlingen i fråga. Ett 

tvåsidigt t-test visar dock att skillnaden inte är statistiskt signifikant (𝑝𝑝 − 𝑠𝑠ä𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 = 0,35, 𝑎𝑎 −

𝑠𝑠ä𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 = 0,94,𝑗𝑗𝑑𝑑 = 1017) (se appendix BU och BV).  

 
Behandlingskvot 

utifrån 
Sjukvårdserfarenhet 

n Medelvärde 
Behandlings-

kvot (Std) 

Medelvärde 
Jobbigt (Std) 

Medelvärde 
Svårt (Std) 

Medelvärde 
Verkligt (Std) 

Läkare och Övrig 
Vårdpersonal 

159 (15,6 %) 0,600 (0,245) 3,959 (1,820) 4,138 (1,963) 5,440 (1,319) 

Övrig Befolkning 860 (84,4 %) 0,577 (0,248) 4,012 (1,952) 4,149 (1,921) 5,565 (1,328) 
Tabell 11: Tabellen visar skillnader mellan hur de respondenter med sjukvårdserfarenhet har svarat jämfört med 
övriga befolkningen.  

 

Tabell 12 visar genomsnittlig behandlingskvot för varje experimentgrupp och varje 

scenario. Scenarierna är uppdelade i livsavgörande behandlingar och livskvalitéförbättrande 

behandlingar. De två scenarier som fick högst behandlingskvot var två livskvalitéförbättrande 

behandlingar, behandling för KOL och Hyperhidros (kraftiga svettningar). Lägst 

behandlingskvot fick den alternativa behandlingen mot Alzheimers, livskvalitéförbättrande 

behandling, och intensivvård för ett prenatal fött barn, livsavgörande behandling.  

 

Behandlingskvot 
för varje scenario 

PKP PKE PUP BKP BKE BUP Medelvärde 
Scenario 

Äggstockscancer 0,477 0,482 0,550 0,642 0,573 0,616 0,557 

Prematur fött barn 0,403 0,447 0,515 0,580 0,524 0,543 0,502 

Tjocktarmscancer 0,710 0,688 0,728 0,483 0,506 0,421 0,589 

KOL 0,489 0,606 0,515 0,642 0,726 0,652 0,605 

Hyperhidros 0,710 0,718 0,657 0,807 0,774 0,713 0,730 

Alzheimers 0,511 0,476 0,491 0,517 0,524 0,482 0,500 

Medelvärde 
Experimentgrupp 

0,550 0,570 0,576 0,612 0,605 0,571  

Tabell 12: Tabellen visar den genomsnittliga behandlingskvoten för samtliga scenarier utifrån respondenternas 
experimentgrupp.  
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 Tabell 13 visar medelvärde för alla experimentgrupper men där scenarierna är 

uppdelade i livsavgörande och livskvalitéförbättrande behandlingar. Skillnaden i medelvärde 

är 6,2 procentenheter vilket är statistiskt signifikant med tvåsidigt t-test (𝑝𝑝 − 𝑠𝑠ä𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 = 0,00, 𝑎𝑎 −

𝑠𝑠ä𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 = 4,5,𝑗𝑗𝑑𝑑 = 2036) samt med tvåsidigt WMW-test (𝑝𝑝 − 𝑠𝑠ä𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 = 0,00,𝑊𝑊 − 𝑠𝑠ä𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 =

465540) (se appendix BÖ - BCC).  

 

Typ av behandling  Medelvärde 
Livsavgörande 0,550 

Livskvalitéförbättrande 0,612 
Tabell 13: Tabellen visar den genomsnittliga behandlingskvoten som erhölls för livsavgörande och livskvalité 
scenarier. 

 

 Tabell 14 visar medelvärde för behandlingskvot mellan livskvalitéförbättrande 

behandlingar och livsavgörande behandlingar uppdelad på vårdpersonal och övrig befolkning. 

Skillnaden i medelvärde mellan vårdpersonal och övrig befolkning om man endast ser till 

livskvalitéförbättrande behandlingar är 4,3 procentenheter vilket är statistiskt signifikant med 

tvåsidigt t-test (𝑝𝑝 − 𝑠𝑠ä𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 = 0,094, 𝑎𝑎 − 𝑠𝑠ä𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,68,𝑗𝑗𝑑𝑑 = 1017). Skillnaden är dock inte 

signifikant vid tvåsidigt WMW-test (𝑝𝑝 − 𝑠𝑠ä𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 = 0,13,𝑊𝑊 − 𝑠𝑠ä𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 = 73336) (se appendix BW 

- BZ). Det är inte med dessa test statistiskt fastslaget att läkare och övrig vårdpersonal beslutar 

på ett sätt skilt från övrig befolkning trots en viss skillnad i behandlingskvot. 

 
Experimentgrupp Medelvärde Livskvalité Medelvärde 

Livsavgörande 
Medelvärde totalt 

Läkare och Övrig 
Vårdpersonal 

0,648 0,550 0,599 

Övrig Befolkning 0,605 0,547 0,576 
Tabell 14: Tabellen visar den genomsnittliga behandlingskvoten mellan livskvalitéförbättrande behandlingar och 
livsavgörande behandlingar uppdelad på vårdpersonal och övrig befolkning. Samt den genomsnittliga 
behandlingskvoten för samtliga scenarier. 

 
 Tabell 15 visar tvåsidiga t-test mellan alla experimentgrupper där behandlingskvoten 

endast är för de livskvalitéförbättrande behandlingarna. Inom grupperna finns det ingen 

statistisk signifikant skillnad vilket antyder att det inte finns någon cost neglect från 

presentationen av behandlingskostnaden eller alternativkostnaden. Det är däremot statistiskt 

signifikanta skillnader mellan alla beslutfattarperspektiv utom mellan PKE och BUP samt PKP 

och BUP. I tabell 15 nedan är den genomsnittliga behandlingskvoten för PKE och BUP samt 

PKP och BUP väldigt nära varandra, differensen är 1,6 procentenheter respektive 2,1 

procentenheter. Resultaten i tabell 15 är konstanta även vid tvåsidigt WMW-test (se appendix 

BR). 
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Experimentgrupp 
(p-värde) 

PKE PKP PUP BKE BKP BUP 

PKE 1      

PKP 0,3515 1     

PUP 0,1777 0,682 1    

BKE 0,0199** 0,000739*** 0,000255*** 1   

BKP 0,0842* 0,005867*** 0,002047*** 0,5244 1  

BUP 0,6317 0,1511 0,0681* 0,0635 0,2137 1 
Tabell 15: Tabellen visar tvåsidiga t-test mellan bedside- och policybeslut samt cost neglect mellan samtliga 
experimentgrupper. 
Signifikans: * = 10 %, ** = 5 %, *** = 1 %. 

 

 Tabell 16 visar tvåsidiga t-test mellan alla experimentgrupper där behandlingskvoten 

endast är för de livsavgörande behandlingarna. Ingen skillnad mellan bedside- och 

policybeslut kan statistiskt fastslås. Cumulative cost neglect och opportunity cost neglect kan 

statistiskt fastslås då PUP skiljer sig statistisk signifikant mot både PKE och PKP. Skillnaden 

mellan PKE och PUP är 5,7 procentenheter vilket är statistiskt signifikant med tvåsidigt t-test 

(𝑝𝑝 − 𝑠𝑠ä𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 = 0,0913, 𝑎𝑎 − 𝑠𝑠ä𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 =  −1,69,𝑗𝑗𝑑𝑑 = 336). Skillnaden mellan PKP och PUP är 6,6 

procentenheter vilket är statistiskt signifikant med tvåsidigt t-test (𝑝𝑝 − 𝑠𝑠ä𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 = 0,047, 𝑎𝑎 −

𝑠𝑠ä𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 = −1,99,𝑗𝑗𝑑𝑑 = 342). Dock är det ingen statistisk signifikant skillnad mellan PKP och 

PKE vilket annars hade förstärkt tesen om opportunity cost neglect. 

 

Experimentgrupp 
(p-värde) 

PKE PKP PUP BKE BKP BUP 

PKE 1      

PKP 0,7808 1     

PUP 0,0913* 0,04673** 1    

BKE 0,8974 0,8881 0,0758* 1   

BKP 0,3897 0,2460 0,3716 0,3897 1  

BUP 0,7229 0,9307 0,0447** 0,7229 0,9307 1 
Tabell 16: Tabellen visar tvåsidiga t-test mellan bedside- och policybeslut samt cost neglect mellan samtliga 
experimentgrupper. 
Signifikans: * = 10 %, ** = 5 %, *** = 1 %. 
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Experimentgrupp Medelvärde Livskvalité Medelvärde 
Livsavgörande 

Medelvärde totalt 

PKE 0,600 0,539 0,570 

PKP 0,570 0,530 0,550 

PUP 0,554 0,596 0,576 

BKE 0,675 0,535 0,605 

BKP 0,655 0,568 0,612 

BUP 0,616 0,526 0,571 
Tabell 17: Tabellen visar alla experimentgruppers behandlingskvoter uppdelad på livskvalitéförbättrande 
scenarier och livsavgörande scenarier samt samtliga scenarier. 
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4.4 Regression på kontrollvariabler 

 

 Tabell 18 visar variablerna till regressionerna samt dess skalor.  

 
Variabel Skala Kodning 

Kön 0-1 1 = Kvinna 
0 = Man 

Ålder 18+ Enkäten distribuerades endast till respondenter över 18 år. 
Erfarenhet 0-1 1 = Läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal 

0 = Övrig befolkning  
Jobbigt 1-7 Hur emotionellt påfrestande/jobbigt frågorna upplevdes att svara på.  

1 = inte alls jobbigt, 7 = mycket jobbigt. 
Svårt 1-7 Hur svårt det upplevdes att svara på frågorna.  

1 = inte alls svårt, 7 = mycket svårt. 
Verkligt 1-7 Hur verklighetstrogna frågorna upplevdes. 

1 = inte alls verklighetstrogna, 7 = mycket verklighetstrogna. 
Beslutfattarperspektiv 0-1 1 = Bedsidebeslut 

0 = Policybeslut 
Tabell 18: Tabellen visar hur variablerna i regressionen är kodade och vilken skala de innehåller. 

 

Tabell 19 visar två regression där behandlingskvoten av samtliga scenarion förklaras 

av kontrollvariabler och beslutfattarperspektiv. Den första regressionen visar effekterna för 

dessa variabler när respondenten tillhör sjukvårdspersonal. Den andra regressionen visar 

effekterna för dessa variabler när respondenten tillhör övrig befolkning. Det finns inga problem 

med multikollinearitet (se appendix BLL). Cost neglect är inte med som variabel eftersom vi 

inte hittar någon effekt av cost neglect i t-testerna. 

 

Behandlingskvot (std) Sjukvårdspersonal p-värde Övrig befolkning p-värde 

Konstant  0,468 (0,114) 0,000*** 0,653 (0,046) 0,000*** 

Kön 0,087 (0,040) 0,033** 0,038 (0,017) 0,026** 

Ålder – 0,0029 (0,001) 0,017** – 0,0020 (0,0005) 0,000*** 

Bedsidebeslut 0,0939 (0,037) 0,013** 0,010 (0,017) 0,560 

Jobbigt 0,0057 (0,013) 0,667 0,018 (0,0061) 0,004*** 

Svårt – 0,0135 (0,013) 0,298 – 0,031 (0,0061) 0,000*** 

Verkligt 0,0345 (0,015) 0,020** 0,010 (0,0064) 0,081* 
Tabell 19: Tabellen visar regression för sjukvårdspersonal och övrig befolkning som skattar effekterna av 
kontrollvariabler och beslutfattarperspektivet. I den första regressionen är sjukvårdspersonalens behandlingskvot 
beroendevariabel. I den andra regressionen är övrig befolknings behandlingskvot beroendevariabel.. 
Signifikans: * = 10 %, ** = 5 %, *** = 1 %. 

 
I båda regressionerna är konstanten och variablerna kön, ålder och verkligt 

signifikanta. Variabeln kön är signifikant och positiv innebär att kvinnor är mer benägna att 
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behandla. Variabeln ålder är signifikant och negativ innebär att desto äldre en respondent är 

desto mindre benägen är denne att behandla. Variabeln verkligt är signifikant och positiv 

innebär att respondenter som upplevt scenarierna i enkäten som verklighetstrogna var mer 

benägna att behandla. Detta gäller för både sjukvårdspersonal och övrig befolkning.  

Beslutfattarperspektivet var för sjukvårdspersonal signifikant och hade en stor effekt 

på behandlingskvoten medan det var icke-signifikant för övrig befolkning. Detta betyder att 

sjukvårdspersonalen var mer benägna att behandla vid bedsidebeslut än policybeslut medan 

övrig befolkning inte påverkades av beslutfattarperspektivet. 

 För den övriga befolkningen var variablerna svårt och jobbigt signifikanta medan dessa 

var icke-signifikanta för sjukvårdspersonal. Detta betyder att de respondenter från övrig 

befolkning som tyckte att det var jobbigt hade en högre benägenhet att behandla. Samtidigt 

som att de respondenter från övrig befolkning som tyckte det var svårt hade en lägre 

benägenhet att behandla. Korrelationen mellan svårt och jobbigt är hög medan resterande 

kombinationer är låga (se appendix BMM). Detta betyder att om respondenten ansåg det vara 

jobbigt ansåg personen i stor utsträckning även att det var svårt. De skattade effekterna har 

olika tecken vilket leder till att nettoeffekten av de två variablerna blir marginell.  

En förklaring kan vara att de som upplevde enkäten svår att svara på var mer 

eftertänksamma och kritiska till enkäten då svårt hade en negativ effekt. Variablerna jobbigt 

och verkligt är genomgående positiva vilket kan förklaras av att de som tyckte enkäten var 

emotionellt påfrestande att besvara har större empati för patienten och valde således att 

behandla fler patienter än de som inte tyckte enkäten var emotionellt påfrestande. På liknande 

sätt som för variabeln jobbigt antar vi att de som upplevde scenarierna som verklighetstrogna 

blev empatiskt och känslomässigt påverkade att svara jakande till fler behandlingar än 

genomsnittet. 
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4.5 Replikering av Fredrick et al. 

 Tabell 22 visar hypoteser för hur de olika inramningarna påverkar beslutsfattandet. 

Dessa hypoteser är de samma som i tabell 9 men utan bedside- och policybeslut. Tabell 22 

visar också förkortningen av variablerna. 

 
Kortkommando F = replikering av Frederick et al. (+ = positiv effekt av inramning, 

- = negativ effekt av inramning) 
 Inramning av kostnad: Inramning av alternativkostnad: 

FKE Klumpsumma (-) Ej påmind (+) 

FUP Uppdelad (+) Påmind (-) 

FKP Klumpsumma (-) Påmind (-) 
Tabell 20: Tabellen visar hypoteser för hur de olika inramningarna påverkar beslutfattandet samt förkortningar av 
variablerna. 

 
 Tabell 23 visar medelvärden för de olika experimentgrupperna, lägre (högre) siffra 

innebär att respondenterna var mindre (mer) benägna att köpa telefonen. Opportunity cost 

neglect finns då skillnaden i medelvärde mellan FKP och FKE är 8,9 procentenheter vilket är 

signifikant vid chi2-test (𝑝𝑝 − 𝑠𝑠ä𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 = 0,019, 𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎2 − 𝑠𝑠ä𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 = 5,5,𝑗𝑗𝑑𝑑 = 1) samt då skillnaden i 

medelvärde mellan FUP och FKE är 7,7 procentenheter vilket är signifikant vid chi2-test (𝑝𝑝 −

𝑠𝑠ä𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 = 0,048, 𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎2 − 𝑠𝑠ä𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 = 3,92,𝑗𝑗𝑑𝑑 = 1)(se appendix BNN och BOO). Resultaten är i linje 

med hypotesen alltså att då respondenterna blev påminda om alternativkostnaden sjönk 

benägenheten att köpa mobilen. Det är skillnad mellan FKP och FUP i riktning med vår 

hypotes, alltså att då respondenterna fick se kostnaden uppdelad var fler villiga att köpa 

telefonen vilket tyder på cumulative cost neglect. Dock är denna skillnad inte tillräckligt stor, 

endast en skillnad på 1,2 procentenheter, vilket inte är statistiskt signifikant (𝑝𝑝 − 𝑠𝑠ä𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 =

0,80, 𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎2 − 𝑠𝑠ä𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 = 0,01,𝑗𝑗𝑑𝑑 = 1)(se appendix BNN och BOO). 

 

Experimentgrupp Medelvärde 
FKE 0,404 

FUP 0,327  

FKP 0,315 
Tabell 21: Tabellen visar medelvärde för de olika experimentgrupperna. 
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5 Diskussion 

Att beslutfattarperspektivet påverkar beslutsfattandet på aggregerad nivå styrks av t-

tester och WMW-tester. Dock visar regressionen att endast vårdpersonal är påverkade av 

beslutfattarperspektivet. Alltså att övrig befolkning gjort liknande prioritering oberoende av 

vilket beslutfattarperspektiv de antog medan vårdpersonal varit mer benägna att behandla vid 

bedsidebeslut än policybeslut. På aggregeradnivå visar t-test på en viss skillnad i 

beslutsfattande mellan vårdpersonal och övrig befolkning, dock är denna skillnad inte 

signifikant. Den skillnad som observeras mellan vårdpersonal och övrig befolkning kan i stort 

härröras till resultaten som visas i regressionen. Vårdpersonal vid bedsidebeslut har ca 10 

procentenheter högre behandlingskvot än vårdpersonal med policyinramning. Vid policybeslut 

fattade vårdpersonal och övrig befolkning liknande beslut. Lika så var besluten liknande 

mellan vårdpersonalens policybeslut och övriga befolkningens bedsidebeslut. Vi kan varken 

bekräfta eller dementera Redelmeiers och Tverskys (1990) resultat då vårdpersonalens och 

övriga befolkningens beslutsfattande i vissa fall skiljer sig och i vissa fall inte skiljer sig från 

varandra. Detta gör att forskningsläget i frågan fortfarande är osäkert. 

 Att vårdpersonalens bedsidebeslut hade högre behandlingskvot än deras policybeslut 

kan förklaras av att vårdpersonalen har en pliktkänsla gentemot sin patient (Levinsky, N., 

1984) vilket kan göra att de i större utsträckning inte tar in kostnaden i beslutsfattandet. Vidare 

kan patienternas identifierbarhet (Kugot, T. & Ritov, I., 2005, 2011) och collapse of 

compassion (Slovic, P., 2007) förklara varför policybeslut har lägre behandlingskvot än 

bedsidebeslut. Då patienterna är fler och ej identifierade sjunker empatin och pliktkänslan hos 

vårdpersonalen vilket leder till att de har en annan bild av problemet då inramningen är ett 

policybeslut än ett bedsidebeslut vilket leder till en lägre behandlingskvot. Dock ger resultat 

från den övriga befolkningen inte stöd till att förklaringarna ovan. Vi anser det rimligt att om 

identifierbarhet och collapse of compassion påverkar beslutsfattandet hos vårdpersonal bör 

faktorerna påverka övrig befolkning, vi anser att en annan förklaring till vårdpersonalens 

beslutsfattande krävs.  

 En förklaring till varför vårdpersonalens beslutsfattande skiljer sig mellan 

beslutfattarperspektiven är att vårdpersonal har mer kunskap om hur beslut inom vården fattas 

samt vet vilka beslut som ska eller brukar fattas. Om vårdpersonalen besitter kunskap om de 

verkliga förhållanden och svarar utefter dessa finns en risk att beslutfattarperspektivet på 

vårdpersonal inte mäter det vi tror eller har menat att perspektiven ska mäta. Exempelvis om 

en patient ber om en speciell behandling skall patienten få det så länge behandlingen är 

godkänd av svenska och överstatliga myndigheter. Är så fallet kommer vissa av scenarierna 
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per automatik få hög behandlingskvot i bedsidescenarierna men inte nödvändigtvis i 

policyscenarierna. Detta eftersom policybesluten inte rör en specifik individ. 

 Ingen av de två cost neglect gick att tydligt identifiera i vårdscenarierna. Vid 

bedsidebeslut observerades cumulative cost neglect som motbevisade vår hypotes, alltså att 

respondenterna blev mindre villiga att behandla om kostnaden delas upp. Vid policybeslut 

observerades båda cost neglect i hypotesens riktning men endast då vi undersökte skillnader 

mellan de livsavgörande behandlingarna. Opportunity cost neglect kunde dock observeras vid 

replikeringen av Fredericks et al. experiment vilket är i linje med originalets resultat. Även 

cumulative cost neglect kunde observeras vid replikeringen av Fredericks et al. experiment 

dock var skillnaderna för små för att vara signifikanta. Sammantaget går det inte utifrån 

resultaten att säga att cost neglect finns vid beslut inom vården men att cost neglect finns vid 

beslut inom detaljhandeln.  

Enligt vår valda definition av rationalitet är ett beslut inte rationellt om det påverkas av 

faktorer som cost neglect eller beslutfattarperpektiv. Att cost neglect finns vid 

investeringsbeslut inom detaljhandeln pekar på att dessa beslut inte är rationella. Att cost 

neglect inte påverkade beslutsfattandet i vårdscenarierna visar på att dessa beslut var mer 

rationella än besluten i detaljhandeln. Dock visar resultaten att beslutfattarperspektivet 

påverkar beslutsfattandet vilket inte anses rationellt. Skillnaderna mellan behandlingskvoterna 

i vårdscenarierna är mindre än skillnaderna mellan svarskvoterna i replikeringen av Fredricks 

et al. (2009) studie. Detta tyder på att besluten i vårdscenarierna var mer rationella än de i 

detaljhandeln. Desto mindre skillnad mellan experimentgrupperna desto mindre påverkan från 

de olika inramningarna. Att beslutsfattandet i vårdscenarierna var mer rationellt än 

beslutsfattandet i detaljhandeln tyder på att respondenterna har varit mer kritiska och 

eftertänksamma till den information de fått i vårdscenarierna. Alltså ju mer respondenterna 

tänkt efter ju mer rationella har de varit. Vid detaljhandelsscenariot antas respondenterna 

handlat mer känslomässigt eller slentrianmässigt och detta har lett till att respondenterna varit 

mer mottagliga för den inramning de utsatts för. Att respondenterna handlat mer 

slentrianmässigt vid beslut i detaljhandeln jämfört med i vårdscenarierna är förmodligen inte 

allt för svårt att förstå. I vårdscenarierna har vi via enkäten fått respondenterna att fatta beslut 

som ligger utanför vad de i normala fall beslutar om. De har ställts mot väggen och fatta ett 

svårt beslut där de inte har några vanligt förekommande beslutsmallar eller invanda 

beteendemönster. Ett beslut om att köpa ny mobiltelefon, eller annan konsumtionsvara, är 

något respondenterna ofta behöver fatta och gör dessa beslut mer slentrianmässigt. 

Respondenterna har alltså inte tänkt igenom sitt beslut om att köpa eller inte köpa en mobil 

lika noga som att behandla eller inte behandla en patient vilket leder till att respondenterna i 
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de förstnämnda beslutsprocesserna är mer mottagliga för inramningseffekter och använder 

sig av biaser. 

 Slentrianmässighet kan vara ytterligare en förklaring till varför beslutfattarperspektivet 

påverkar vårdpersonalens beslutsfattande. Vårdpersonal kan ha invanda mönster och 

beslutsmallar eller vara avtrubbade till vårdscenariernas beslut som för den övriga 

befolkningen kan uppfattas svåra och jobbiga. I regressionen observeras att vårdpersonalens 

beslutsfattande inte påverkades av den upplevda emotionella påfrestningen från besluten som 

fattades i scenarierna medan den övriga befolkningen blev påverkad av den emotionella 

påfrestningen. Detta kan leda till att vårdpersonal inte tänker efter ordentligt i varje scenario 

och blir då mer mottaglig för de olika inramningarna. Är vårdpersonal mer mottaglig för 

inramningarna kan detta förklara varför vi observerar en skillnad mellan vårdpersonalens 

bedside- och policybeslut. Denna förklaring leder till att vårdpersonalens beslutsfattande inte 

var rationellt medan förklaringen om vårdpersonalens stora kunskap om beslutfattande inom 

vården snarare leder till att deras beslutsfattande var rationellt. 

Beslutsfattandet då scenarierna är livsavgörande påverkas varken av 

beslutfattarperspektivet eller cost neglect vilket betyder att samtliga experimentgrupper svarat 

snarlikt i dessa scenarier. Enligt vår valda definition av rationalitet bör respondenternas svar i 

dessa fall vara rationella eftersom respondenterna i genomsnitt svarat lika oberoende av den 

inramning de utsatts för. En anledning kan vara att alla haft samma pliktkänsla gentemot 

patienterna, identifierade eller ej. Något som talar emot denna tes är att livskvalitéförbättrade 

behandlingar hade en signifikant högre behandlingskvot än livsavgörande behandlingar. För 

livsavgörande behandlingar var behandlingskvoten 0,550 vilket är lägre än genomsnittet på 

aggregerad nivå, 0,581, samt lägre än behandlingskvoten för livskvalitéförbättrande 

behandling, 0,612.  

 Att de livskvalitéförbättrande behandlingarna har högre behandlingskvot än de 

livsavgörande är, för oss, förvånande. Instinktivt tänker vi att fler individer är villiga att hjälpa 

en person i en livshotande situation oberoende av kostnad men det är inte vad vi observerar. 

En förklaring är att de livsavgörande behandlingarna är dyrare i genomsnitt än de 

livskvalitéförbättrande. En livsavgörande behandling kostar i genomsnitt 3 160 000 kr medan 

en livskvalitéförbättrande kostar 240 000 kr i vår enkät. Det kan vara så enkelt att de 

livsavgörande behandlingarna inte ansetts tillräckligt kostnadseffektiva och således valts bort. 

Något som talar emot detta är att de två scenarier med lägst behandlingskvot är en 

livskvalitéförbättrande behandling för en pensionär med Alzheimers samt en livsavgörande 

behandling för ett prenatalt fött barn. Den livsavgörande behandlingen var den dyraste av alla 

behandling och kostade 7 000 000 kr medan den livskvalitéförbättrande kostande 240 000 kr, 

alltså lika mycket som genomsnittet för livskvalitéförbättrande behandlingar. En faktor som 
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kan göra att barnets behandling inte anses kostnadseffektiv är att det endast är 25 procent 

sannolikhet för överlevnad. Alltså att i 75 procent av fallen går skattepengarna förlorade.  

 Det vi ser som gemensam nämnare är att dessa två individer, barnet och pensionären, 

helt saknar eller har nedsatt rättshandlingsförmåga. Alltså individerna har svårt eller omöjligt 

att beakta sina egna rättigheter och rätt till vård utan hjälp från förmyndare eller anhörigs hjälp. 

Trots att dessa individer är särskilt skyddade i lag verkar inte respondenterna, som ska 

representera invånare i samhället, anse att dessa har samma rätt till vård och därför väljer att 

inte i samma utsträckning ge dem vård. En annan attityd kan vara att det nyfödda barnet inte 

betalat skatt än eller på annat sätt bidragit till samhället och där av inte förtjänar att få vård 

bekostad av våra gemensamma resurser. På samma sätt kan det tänkas att den pensionerade 

alzheimerspatienten inte längre bidrar i stor utsträckning till samhället och därför inte förtjänar 

behandling.    
 Av de fyra scenarierna utöver behandlingen av barnet och alzheimerspatienten var alla 

i åldrarna mellan ungvuxen till medelålders och alla var tillräckligt friska för att behålla sin 

rättshandlingsförmåga. Frågan kvarstår dock varför livskvalitéförbättrande behandlingar 

prioriteras framför livsavgörande. I dessa fall kan förklaringen om kostnadseffektivitet stämma.  

  Även om beslutsfattandet i vårdscenarierna var mer rationellt än beslutsfattandet i 

detaljhandeln är beslutsfattandet i vårdscenarierna inte helt rationella då 

beslutfattarperspektivet spelade en roll i beslutsfattandet. Då det är skillnad mellan bedside- 

och policybeslut är det skillnad mellan hur de som fattar beslut om sjukhusets budget och de 

som vid sjuksängen behandlar patienter beslutar eller uppfattar och upplever vissa typer av 

beslut. Det kan således finnas ett gap mellan vad som budgeteras och vilka behandlingar som 

faktiskt utförs. Att se över handlingsplaner och bli varse varandras perspektiv och viljor kan 

således leda till bättre resursutnyttjande.  
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6 Slutsats 

 

6.1 Sammanfattning 

 Beslutfattarperspektivet påverkar beslutsfattandet i vårdfrågor men endast för 

vårdpersonal. Vid bedsidebeslut är behandlingskvoten och därmed benägenheten att hjälpa 

högre än vid policybeslut hos vårdpersonal. Detta styrks av signifikanta t-tester, WMW-tester 

samt regressioner. Då vårdscenarierna innehåller livskvalitéförbättrande behandlingar är 

påverkan från beslutfattarperspektivet mycket tydlig medan beslutfattarperspektivet inte 

verkar påverka då scenarierna innehåller livsavgörande behandlingar.  

 Cost neglect påverkar beslutsfattandet vid beslut rörande detaljhandeln men inte vid 

beslut rörande vården. Detta styrks av icke-signifikanta t-test för vårdscenarierna, 

signifikanta chi2-test för replikeringsstudien. Cost neglect inom vården syns vid enstaka 

tillfällen vilket indikerar att de signifikanta resultat som erhållits är falsk positiva resultat till 

följd av låg power och många upprepade tester. Att vi ser cost neglect inom detaljhandeln 

stärker och bygger vidare på Fredricks et al. resultat. 

 Då cost neglect inte går att styrka vid vårdscenarier kan vi inte heller uttala oss om 

hur beslutfattarperspektivet och cost neglect samverkar. 

 Den skillnad som observeras mellan vårdpersonal och övrig befolkning kan antingen 

härröras till vårdpersonalens erfarenhet av beslut inom vården eller till vårdpersonalens 

mindre rationella beslutsfattande i vårdscenarier. Den lägre graden av rationalitet hos 

vårdpersonal kan bero på invanda beteenden eller att de inte upplever besluten svåra vilket 

leder till att vårdpersonalen inte tänker igenom sitt beslut i dessa scenarier och därav 

påverkas av de olika inramningarna. Om det är vårdpersonalens större erfarenhet som styr 

deras beslutsfattande är dock besluten rationella. 

 

6.2 Framtida forskning 

 

En svaghet i metoden är att vi inte kan ta reda på varför respondenterna valt att agera som 

de gjort. Vi kan bara observera deras beteende och hur det förändras beroende på 

inramningarna. I ljuset av resultaten vore en längre intervju med respondenter från olika 

experimentgrupper på sin plats för att på djupet förstå varför de prioriterat som de gjort. 

Sådana intervjuer går inte på rimlig tid att göra på det datamaterial vi har. 1019 djupintervjuer 

skulle ta allt för lång tid. Dock är ett fokuserat urval ur varje experimentgrupp genomförbart. 



48 
 
 

Vår studie med 1019 respondenter samt djupintervjuer med några få respondenter skulle på 

ett bättre sätt ge en förståelse för hur individer gör sina prioriteringar. 

Utöver detta krävs fortsatt forskning i hur läkare och vårdpersonal beslutar i dessa frågor 

till skillnad från den övriga befolkningen. Samt ett förbättrat urval för att få en bättre bild av hur 

cost neglect och beslutfattarperspektiv påverkar beslutsfattandet inom vården. Ett förbättrat 

urval skulle innehålla endast berörda läkare och policyskapare. 
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Appendix 

Appendix A – Enkäter 
 

A-1 Samtycke 
 
Detta är en studie om beslutsfattande i sjukvården. I en rad hypotetiska fall ska du ta ställning till om 
en behandling ska erbjudas eller inte. I slutet av enkäten kommer du även få svara på några frågor 
om dig själv. 
 
Deltagande i studien sker anonymt och dina svar behandlas konfidentiellt. Resultaten kommer enbart 
att presenteras på gruppnivå och användas i vetenskapligt syfte. Medverkan i studien är frivillig och 
du kan när som helst avbryta ditt deltagande (genom att stänga ner webbläsaren). 
 
Samtycker du till att delta i studien? 
 

• Ja. Jag har läst informationen ovan och samtycker till att delta. Jag förstår att jag har rätt att 
dra mig ur studien när jag vill. 

• Nej, tack. 
 

A-2 Experimentgrupp Policy Klumpsumma Påmind (PKP) 
 
Detta är en studie om beslutsfattande i sjukvården. 
I denna enkät ska du föreställa dig att du är en avdelningschef på ett sjukhus. Du kommer i sex fall ta 
ställning till om en behandling ska erbjudas eller inte på sjukhuset. 
 

• Om du väljer bort behandlingen kommer pengarna att gå till att finansiera andra medicinska 
behandlingar på sjukhuset. 

• Du ska endast ta hänsyn till information som ges och anta att de föreslagna behandlingarna 
inte kommer ha några bieffekter om det inte uttryckligen står så. 

• Det finns inget svar som är rätt eller fel. 
 
Det är viktigt att du för varje fall noggrant läser all information som ges. Du kan inte klicka dig vidare 
från en skärm till nästa förrän efter minst 10 sekunder. Enkäten tar max 10 minuter att genomföra. 
Klicka på "pilen" när du är redo att börja. 
 
Scenario 1 
Du är avdelningschef på ett sjukhus. Du har fått ett förslag om att sjukhuset ska bevilja läkemedlet 
Huxol till patienter med äggstockscancer som genomgår kemoterapi och strålbehandling i två 
omgångar men får återfall. 
 
Huxol är ett nylanserat läkemedel mot äggstockscancer. Det finns få kliniska bevis för dess 
effektivitet. Endast en studie har genomförts och den har visat att Huxol ger positiva resultat. En 
behandling med Huxol kostar 2 000 000 kr mer än standardbehandlingen. 
  
Godkänner du förslaget att skriva ut Huxol till patienter som får återkommande 
äggstockscancer? 

• Ja 
• Nej [använd pengarna till att finansiera andra behandlingar på sjukhuset] 
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Scenario 2 
Du är avdelningschef på ett sjukhus. Du ska ta ett beslut om sjukhuset ska erbjuda intensivvård till 
barn som föds förtidigt i vecka 22. 
 
Av extremt tidigt födda som vårdas på en neonatal intensivvårdsavdelning överlever ca 25 % av 
barnen som fötts i vecka 22. Överlevnaden hos dessa barn är förenad med hög risk för kvarstående 
handikapp. Intensivvårdsbehandling kostar ca 7 000 000 kr. 
 
Väljer du att erbjuda intensivvård till barn som föds för tidigt i vecka 22? 

• Ja 
• Nej [använd pengarna till att finansiera andra behandlingar på sjukhuset] 

 
Scenario 3 
Du är avdelningschef på ett sjukhus. Du ska ta ett beslut om sjukhuset ska erbjuda 
lungvolymreducerande behandling (LVR) för patienter som drabbas av svår kronisk obstruktiv 
lungfunktion (KOL) orsakat av många års rökning. 
 
Kliniska studier har visat att LVR-behandling i genomsnitt ökar lungkapaciteten med 15 % för de som 
lider av avancerad KOL. Livslängden påverkas inte av behandlingen. En LVR-behandling kostar 
300 000 kr. 
 
Väljer du att erbjuda LVR-behandling? 

• Ja 
• Nej [använd pengarna till att finansiera andra behandlingar på sjukhuset] 

 
Scenario 4 
Du är avdelningschef på ett sjukhus. Du ska besluta om enheten skall erbjuda en behandling med 
läkemedlet Topinol till patienter med Hyperhidros (kraftiga svettningar) som behandlats med 
injektioner under fem år eller längre. 
 
Hyperhidros behandlas i första hand med injektioner av Botulinumtoxin. Varje injektionsbehandling 
kostar 3 000 kr och ger en effekt på tre till tolv månader. En behandling med Topinol ger däremot en 
permanent effekt och kostar 180 000 kr. 
 
Väljer du att erbjuda behandling med Topinol till patienter som drabbas av Hyperhidros? 

• Ja 
• Nej [använd pengarna till att finansiera andra behandlingar på sjukhuset] 

 
Scenario 5 
Du är avdelningschef på ett sjukhus. Du ska ta ett beslut om sjukhuset ska erbjuda den nya 
medicinen Taxil eller inte till patienter som drabbas av Alzheimers sjukdom. 
 
Taxil är en ny medicin och påstås lindra symptomen till högre grad än den standardiserade medicinen 
mot Alzheimers. De få studier som hittills genomförts har påvisat en marginell skillnad. Taxil 
kostar 240 000 kr mer per år än standardmedicinen. 
 
Väljer du att erbjuda medicinen Taxil till patienter som drabbas av Alzheimers? 

• Ja 
• Nej [använd pengarna till att finansiera andra behandlingar på sjukhuset] 
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Scenario 6 
Du är avdelningschef på ett sjukhus. Du har fått ett förslag om att sjukhuset ska använda en ny 
testmetod för uppföljning av patienter med tjocktarmscancer som har genomgått kemoterapi och 
strålbehandling och en lyckad operation. Efter operationen är patienterna fullt friska men det finns en 
risk att cancern kommer tillbaka. 
 
Patienter som har opererats för tjocktarmscancer går på regelbundna läkarkontroller. Med den vanliga 
standardbehandlingen är återfallsrisken ca 30 % men med den nya testmetoden kan risken reduceras 
till ca 20 %. En behandling med den nya testmetoden kostar dock 480 000 kr mer per år än 
standardmetoden under en femårsperiod. 
 
Godkänner du förslaget att använda den nya testmetoden vid uppföljningen av patienter med 
tjocktarmscancer? 

• Ja 
• Nej [använd pengarna till att finansiera andra behandlingar på sjukhuset] 

 
 
Frågor om emotionell påfrestning 
 
Hur emotionellt påfrestande/jobbigt upplevde du det att svara på frågorna? 
 
Inte alls jobbigt         Mycket jobbigt  

 
Hur svårt tyckte du det var att svara på frågorna? 
 
Inte alls svårt         Mycket svårt  

 
Hur verklighetstrogna var dessa frågor? 
 
Inte alls verklighetstrogna      Mycket verklighetstrogna

  
 
Replikering av Frederick et al. (2009) 
Föreställ dig att du har sparat lite extra pengar till nöjen och spontana inköp. Elektronikbutiken i ditt 
lokala köpcentrum har ett erbjudande på en mobiltelefon (smartphone). Du har velat ersätta din 
nuvarande mobiltelefon under en längre tid och nu är priset nedsatt på en mobiltelefon som du är 
intresserad av. Mobiltelefonen kostar 4200 kr. 
 
Väljer du att köpa mobiltelefonen? 
Ja 
Nej [spara pengarna till andra inköp] 
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A-3 Experimentgrupp Policy Uppdelad Påmind (PUP) 
 
Detta är en studie om beslutsfattande i sjukvården. 
I denna enkät ska du föreställa dig att du är en avdelningschef på ett sjukhus. Du kommer i sex fall ta 
ställning till om en behandling ska erbjudas eller inte på sjukhuset. 
 

• Om du väljer bort behandlingen kommer pengarna att gå till att finansiera andra medicinska 
behandlingar på sjukhuset. 

• Du ska endast ta hänsyn till information som ges och anta att de föreslagna behandlingarna 
inte kommer ha några bieffekter om det inte uttryckligen står så. 

• Det finns inget svar som är rätt eller fel. 
 
Det är viktigt att du för varje fall noggrant läser all information som ges. Du kan inte klicka dig vidare 
från en skärm till nästa förrän efter minst 10 sekunder. Enkäten tar max 10 minuter att genomföra. 
Klicka på "pilen" när du är redo att börja. 
 
Scenario 1 
Du är avdelningschef på ett sjukhus. Du har fått ett förslag om att sjukhuset ska bevilja läkemedlet 
Huxol till patienter med äggstockscancer som genomgår kemoterapi och strålbehandling i två 
omgångar men får återfall. 
 
Huxol är ett nylanserat läkemedel mot äggstockscancer. Det finns få kliniska bevis för dess 
effektivitet. Endast en studie har genomförts och den har visat att Huxol ger positiva resultat. En 
behandling med Huxol kostar 200 000 kr mer än standardbehandlingen varje månad. 
Behandlingen pågår i 10 månader. 
 
Godkänner du förslaget att skriva ut Huxol till patienter som får återkommande 
äggstockscancer? 

• Ja 
• Nej [använd pengarna till att finansiera andra behandlingar på sjukhuset] 

 
Scenario 2 
Du är avdelningschef på ett sjukhus. Du ska ta ett beslut om sjukhuset ska erbjuda intensivvård till 
barn som föds förtidigt i vecka 22. 
 
Av extremt tidigt födda som vårdas på en neonatal intensivvårdsavdelning överlever ca 25 % av 
barnen som fötts i vecka 22. Överlevnaden hos dessa barn är förenad med hög risk för kvarstående 
handikapp. Intensivvårdsbehandling kostar ca 350 000 kr per vecka under 20 veckor. 
 
Väljer du att erbjuda intensivvård till barn som föds för tidigt i vecka 22? 

• Ja 
• Nej [använd pengarna till att finansiera andra behandlingar på sjukhuset] 

 
Scenario 3 
Du är avdelningschef på ett sjukhus. Du ska ta ett beslut om sjukhuset ska erbjuda 
lungvolymreducerande behandling (LVR) för patienter som drabbas av svår kronisk obstruktiv 
lungfunktion (KOL) orsakat av många års rökning. 
 
Kliniska studier har visat att LVR-behandling i genomsnitt ökar lungkapaciteten med 15 % för de som 
lider av avancerad KOL. Livslängden påverkas inte av behandlingen. En LVR-behandling kostar 
50 000 kr per månad och pågår i sex månader. 
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Väljer du att erbjuda LVR-behandling? 
• Ja 
• Nej [använd pengarna till att finansiera andra behandlingar på sjukhuset] 

 
Scenario 4 
Du är avdelningschef på ett sjukhus. Du ska besluta om enheten skall erbjuda en behandling med 
läkemedlet Topinol till patienter med Hyperhidros (kraftiga svettningar) som behandlats med 
injektioner under fem år eller längre. 
 
Hyperhidros behandlas i första hand med injektioner av Botulinumtoxin. Varje injektionsbehandling 
kostar 3 000 kr och ger en effekt på tre till tolv månader. En behandling med Topinol ger däremot en 
permanent effekt och kostar 60 000 kr per månad under tre månader. 
 
Väljer du att erbjuda behandling med Topinol till patienter som drabbas av Hyperhidros? 

• Ja 
• Nej [använd pengarna till att finansiera andra behandlingar på sjukhuset] 

 
Scenario 5 
Du är avdelningschef på ett sjukhus. Du ska ta ett beslut om sjukhuset ska erbjuda den nya 
medicinen Taxil eller inte till patienter som drabbas av Alzheimers sjukdom. 
 
Taxil är en ny medicin och påstås lindra symptomen till högre grad än den standardiserade medicinen 
mot Alzheimers. De få studier som hittills genomförts har påvisat en marginell skillnad. Taxil 
kostar 20 000 kr mer per månad än standardmedicinen. 
 
Väljer du att erbjuda medicinen Taxil till patienter som drabbas av Alzheimers? 

• Ja 
• Nej [använd pengarna till att finansiera andra behandlingar på sjukhuset] 

 
Scenario 6 
Du är avdelningschef på ett sjukhus. Du har fått ett förslag om att sjukhuset ska använda en ny 
testmetod för uppföljning av patienter med tjocktarmscancer som har genomgått kemoterapi och 
strålbehandling och en lyckad operation. Efter operationen är patienterna fullt friska men det finns en 
risk att cancern kommer tillbaka. 
 
Patienter som har opererats för tjocktarmscancer går på regelbundna läkarkontroller. Med den vanliga 
standardbehandlingen är återfallsrisken ca 30 % men med den nya testmetoden kan risken reduceras 
till ca 20 %. En behandling med den nya testmetoden kostar dock 40 000 kr mer per månad än 
standardmetoden under en femårsperiod. 
 
Godkänner du förslaget att använda den nya testmetoden vid uppföljningen av patienter med 
tjocktarmscancer? 

• Ja 
• Nej [använd pengarna till att finansiera andra behandlingar på sjukhuset] 
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Frågor om emotionell påfrestning 
 
Hur emotionellt påfrestande/jobbigt upplevde du det att svara på frågorna? 
 
Inte alls jobbigt         Mycket jobbigt  

 
Hur svårt tyckte du det var att svara på frågorna? 
 
Inte alls svårt         Mycket svårt  

 
Hur verklighetstrogna var dessa frågor? 
 
Inte alls verklighetstrogna      Mycket verklighetstrogna 

 
 
Replikering av Frederick et al. (2009) 
Föreställ dig att du har sparat lite extra pengar till nöjen och spontana inköp. Elektronikbutiken i ditt 
lokala köpcentrum har ett erbjudande på en mobiltelefon (smartphone). Du har velat ersätta din 
nuvarande mobiltelefon under en längre tid och nu är priset nedsatt på en mobiltelefon som du är 
intresserad av. Mobiltelefonen kan del-betalas och kostar då 350 kr i månaden under ett år. 
 
Väljer du att köpa mobiltelefonen? 
Ja 
Nej [spara pengarna till andra inköp] 
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A-4 Experimentgrupp Policy Klumpsumma Ej påmind (PKE) 
 
Detta är en studie om beslutsfattande i sjukvården. 
I denna enkät ska du föreställa dig att du är en avdelningschef på ett sjukhus. Du kommer i sex fall ta 
ställning till om en behandling ska erbjudas eller inte på sjukhuset. 
 

• Du ska endast ta hänsyn till information som ges och anta att de föreslagna behandlingarna 
inte kommer ha några bieffekter om det inte uttryckligen står så. 

• Det finns inget svar som är rätt eller fel. 
 
Det är viktigt att du för varje fall noggrant läser all information som ges. Du kan inte klicka dig vidare 
från en skärm till nästa förrän efter minst 10 sekunder. Enkäten tar max 10 minuter att genomföra. 
Klicka på "pilen" när du är redo att börja. 
 
 
Scenario 1 
Du är avdelningschef på ett sjukhus. Du har fått ett förslag om att sjukhuset ska bevilja läkemedlet 
Huxol till patienter med äggstockscancer som genomgår kemoterapi och strålbehandling i två 
omgångar men får återfall. 
 
Huxol är ett nylanserat läkemedel mot äggstockscancer. Det finns få kliniska bevis för dess 
effektivitet. Endast en studie har genomförts och den har visat att Huxol ger positiva resultat. En 
behandling med Huxol kostar 2 000 000 kr mer än standardbehandlingen. 
 
Godkänner du förslaget att skriva ut Huxol till patienter som får återkommande 
äggstockscancer? 

• Ja 
• Nej 

 
Scenario 2 
Du är avdelningschef på ett sjukhus. Du ska ta ett beslut om sjukhuset ska erbjuda intensivvård till 
barn som föds förtidigt i vecka 22. 
 
Av extremt tidigt födda som vårdas på en neonatal intensivvårdsavdelning överlever ca 25 % av 
barnen som fötts i vecka 22. Överlevnaden hos dessa barn är förenad med hög risk för kvarstående 
handikapp. Intensivvårdsbehandling kostar ca 7 000 000 kr. 
 
Väljer du att erbjuda intensivvård till barn som föds för tidigt i vecka 22? 

• Ja 
• Nej 

 
Scenario 3 
Du är avdelningschef på ett sjukhus. Du ska ta ett beslut om sjukhuset ska erbjuda 
lungvolymreducerande behandling (LVR) för patienter som drabbas av svår kronisk obstruktiv 
lungfunktion (KOL) orsakat av många års rökning. 
 
Kliniska studier har visat att LVR-behandling i genomsnitt ökar lungkapaciteten med 15 % för de som 
lider av avancerad KOL. Livslängden påverkas inte av behandlingen. En LVR-behandling kostar 
300 000 kr. 
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Väljer du att erbjuda LVR-behandling? 
• Ja 
• Nej 

 
Scenario 4 
Du är avdelningschef på ett sjukhus. Du ska besluta om enheten skall erbjuda en behandling med 
läkemedlet Topinol till patienter med Hyperhidros (kraftiga svettningar) som behandlats med 
injektioner under fem år eller längre. 
 
Hyperhidros behandlas i första hand med injektioner av Botulinumtoxin. Varje injektionsbehandling 
kostar 3 000 kr och ger en effekt på tre till tolv månader. En behandling med Topinol ger däremot en 
permanent effekt och kostar 180 000 kr. 
 
Väljer du att erbjuda behandling med Topinol till patienter som drabbas av Hyperhidros? 

• Ja 
• Nej 

 
Scenario 5 
Du är avdelningschef på ett sjukhus. Du ska ta ett beslut om sjukhuset ska erbjuda den nya 
medicinen Taxil eller inte till patienter som drabbas av Alzheimers sjukdom. 
 
Taxil är en ny medicin och påstås lindra symptomen till högre grad än den standardiserade medicinen 
mot Alzheimers. De få studier som hittills genomförts har påvisat en marginell skillnad. Taxil 
kostar 240 000 kr mer per år än standardmedicinen. 
 
Väljer du att erbjuda medicinen Taxil till patienter som drabbas av Alzheimers? 

• Ja 
• Nej 

 
Scenario 6 
Du är avdelningschef på ett sjukhus. Du har fått ett förslag om att sjukhuset ska använda en ny 
testmetod för uppföljning av patienter med tjocktarmscancer som har genomgått kemoterapi och 
strålbehandling och en lyckad operation. Efter operationen är patienterna fullt friska men det finns en 
risk att cancern kommer tillbaka. 
 
Patienter som har opererats för tjocktarmscancer går på regelbundna läkarkontroller. Med den vanliga 
standardbehandlingen är återfallsrisken ca 30 % men med den nya testmetoden kan risken reduceras 
till ca 20 %. En behandling med den nya testmetoden kostar dock 480 000 kr mer per år än 
standardmetoden under en femårsperiod. 
 
Godkänner du förslaget att använda den nya testmetoden vid uppföljningen av patienter med 
tjocktarmscancer? 

• Ja  
• Nej 
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Frågor om emotionell påfrestning 
 
Hur emotionellt påfrestande/jobbigt upplevde du det att svara på frågorna? 
 
Inte alls jobbigt         Mycket jobbigt  

 
Hur svårt tyckte du det var att svara på frågorna? 
 
Inte alls svårt         Mycket svårt  

 
Hur verklighetstrogna var dessa frågor? 
 
Inte alls verklighetstrogna      Mycket verklighetstrogna 

 
 
 
Replikering av Frederick et al. (2009) 
Föreställ dig att du har sparat lite extra pengar till nöjen och spontana inköp. Elektronikbutiken i ditt 
lokala köpcentrum har ett erbjudande på en mobiltelefon (smartphone). Du har velat ersätta din 
nuvarande mobiltelefon under en längre tid och nu är priset nedsatt på en mobiltelefon som du är 
intresserad av. Mobiltelefonen kostar 4200 kr. 
 
Väljer du att köpa mobiltelefonen? 

• Ja 
• Nej 
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A-5 Experimentgrupp Bedside Klumpsumma Påmind (BKP) 
 
Detta är en studie om beslutsfattande i sjukvården. 
I denna enkät ska du föreställa dig att du är en läkare på ett sjukhus. Du träffar en av dina patienter 
som har kommit för att be om en särskild behandling. Du kommer i sex fall ta ställning till om en 
behandling ska erbjudas eller inte. 
 

• Om du väljer bort behandlingen kommer pengarna att gå till att finansiera andra medicinska 
behandlingar på sjukhuset. 

• Du ska endast ta hänsyn till information som ges och anta att de föreslagna behandlingarna 
inte kommer ha några bieffekter om det inte uttryckligen står så. 

• Det finns inget svar som är rätt eller fel. 
 
Det är viktigt att du för varje fall noggrant läser all information som ges. Du kan inte klicka dig vidare 
från en skärm till nästa förrän efter minst 10 sekunder. Enkäten tar max 10 minuter att genomföra. 
Klicka på "pilen" när du är redo att börja. 
 
Scenario 1 
Du är läkare. Din patient Marielle 42 år har en långt utvecklad 
äggstockscancer. Hon har genomgått kemoterapi och strålbehandling 
i två omgångar men fått tillbaka cancern igen. Marielle ber om en 
behandling med läkemedlet Huxol istället för att återigen genomgå 
vanlig standardbehandling. 
  
Huxol är ett nylanserat läkemedel mot äggstockscancer. Det finns få 
kliniska bevis för dess effektivitet. Endast en studie har genomförts 
och den har visat att Huxol ger positiva resultat. En behandling med 
Huxol kostar 2 000 000 kr mer än standardbehandlingen. 
 
Väljer du att behandla Marielles återkommande 
äggstockscancer med Huxol? 

• Ja 
• Nej [använd pengarna till att finansiera andra behandlingar på sjukhuset] 

 
Scenario 2 
Du är läkare. Du har just förlöst ett barn i vecka 22 efter en svår 
förlossning. Barnet som föräldrarna har döpt till Kim placeras i en 
kuvös. Föräldrarna är mycket oroliga för sin sons överlevnad. Pappan 
Mikael ber om att Kim ska få intensivvård. 
 
 Av extremt tidigt födda som vårdas på en neonatal 
intensivvårdsavdelning överlever ca 25 % av barnen som fötts i vecka 
22. Överlevnaden hos dessa barn är förenad med hög risk för 
kvarstående handikapp. Intensivvårdsbehandlingen kostar ca 7 000 
000 kr. 
  
Väljer du att ge Kim intensivvårdsbehandlingen? 

• Ja 
• Nej [använd pengarna till att finansiera andra behandlingar på sjukhuset] 

 
 

Marielle, 42 år  

Kim, nyfödd  
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Scenario 3 
Du är läkare. Din patient Mats 60 år lider av kronisk obstruktiv 
lungfunktion (KOL) orsakat av många års rökning. Hans sjukdom har 
förvärrats och Mats har numera svårt att andas även vid lätt 
ansträngning. Mats ber dig om lungvolymreducerande behandling 
(LVR). 
 
Kliniska studier har visat att LVR-behandling i genomsnitt ökar 
lungkapaciteten med 15 % för de som lider av avancerad KOL. 
Livslängden påverkas inte av behandlingen. En LVR-behandling 
kostar 300 000 kr. 
  
Väljer du att låta Mats genomgå en LVR-behandling? 

• Ja 
• Nej [använd pengarna till att finansiera andra behandlingar på sjukhuset] 

 
 
Scenario 4 
Du är läkare. Din 27-årige patient Sara kommer till dig då hon lider av 
Hyperhidros (kraftiga svettningar). Sedan fem år tillbaka behandlas 
hennes Hyperhidros med injektioner. Sara ber om en behandling med 
läkemedlet Topinol för att slippa regelbundna nålstick. 
 
Hyperhidros behandlas i första hand med injektioner av 
Botulinumtoxin. Varje injektionsbehandling kostar 3 000 kr och ger en 
effekt på tre till tolv månader. En behandling med Topinol ger däremot 
en permanent effekt och kostar 180 000 kr. 
 
Väljer du att behandla Saras Hyperhidros med Topinol? 

• Ja 
• Nej [använd pengarna till att finansiera andra 

behandlingar på sjukhuset] 
 
 
Scenario 5 
Du är läkare. Din patient Sören 70 år lider av Alzheimers sjukdom som 
gradvis förvärras. Han är virrig till följd av sjukdomen vilket försvårar 
hans vardagsliv. Utifrån hans nuvarande tillstånd förväntas han kunna 
leva i tio år till. Sören ber om att få prova den nya medicinen Taxil. 
 
Taxil är en ny medicin och påstås lindra symptomen till högre grad än 
den standardiserade medicinen mot Alzheimers. De få studier som 
hittills genomförts har påvisat en marginell skillnad. Taxil kostar 240 
000 kr mer per år än standardmedicinen. 
 
Väljer du att ge Sören medicinen Taxil? 

• Ja 
• Nej [använd pengarna till att finansiera andra 

behandlingar på sjukhuset] 

Mats, 60 år 

Sara, 27 år 

Sören, 70 år 
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Scenario 6 
Du är läkare. Din patient Sonja 68 år har diagnostiserats med 
tjocktarmscancer. Hon har genomgått kemoterapi och strålbehandling 
och en lyckad operation. Sonja är för närvarande fullt frisk men det 
finns en risk att cancern kommer tillbaka. Sonja ber dig använda en ny 
testmetod som minskar risken för återfall. 
 
Patienter som har opererats för tjocktarmscancer går på regelbundna 
läkarkontroller. Med den vanliga standardbehandlingen är 
återfallsrisken ca 30 % men med den nya testmetoden kan risken 
reduceras till ca 20 %. En behandling med den nya testmetoden 
kostar dock 480 000 kr mer per år än standardmetoden under en 
femårsperiod. 
  
Väljer du att behandla Sonja med den nya testmetoden vid uppföljningen av hennes 
tjocktarmscancer? 

• Ja 
• Nej [använd pengarna till att finansiera andra behandlingar på sjukhuset] 

 
 
Frågor om emotionell påfrestning 
 
Hur emotionellt påfrestande/jobbigt upplevde du det att svara på frågorna? 
 
Inte alls jobbigt         Mycket jobbigt  

 
Hur svårt tyckte du det var att svara på frågorna? 
 
Inte alls svårt         Mycket svårt  

 
Hur verklighetstrogna var dessa frågor? 
 
Inte alls verklighetstrogna      Mycket verklighetstrogna 

 
 
Replikering av Frederick et al. (2009) 
Föreställ dig att du har sparat lite extra pengar till nöjen och spontana inköp. Elektronikbutiken i ditt 
lokala köpcentrum har ett erbjudande på en mobiltelefon (smartphone). Du har velat ersätta din 
nuvarande mobiltelefon under en längre tid och nu är priset nedsatt på en mobiltelefon som du är 
intresserad av. Mobiltelefonen kostar 4200 kr. 
Väljer du att köpa mobiltelefonen? 

• Ja 
• Nej [spara pengarna till andra inköp] 

  

Sonja, 68 år 
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A-6 Experimentgrupp Bedside Uppdelad Påmind (BUP) 
 
Detta är en studie om beslutsfattande i sjukvården. 
I denna enkät ska du föreställa dig att du är en läkare på ett sjukhus. Du träffar en av dina patienter 
som har kommit för att be om en särskild behandling. Du kommer i sex fall ta ställning till om en 
behandling ska erbjudas eller inte. 
 

• Om du väljer bort behandlingen kommer pengarna att gå till att finansiera andra medicinska 
behandlingar på sjukhuset. 

• Du ska endast ta hänsyn till information som ges och anta att de föreslagna behandlingarna 
inte kommer ha några bieffekter om det inte uttryckligen står så. 

• Det finns inget svar som är rätt eller fel. 
 
Det är viktigt att du för varje fall noggrant läser all information som ges. Du kan inte klicka dig vidare 
från en skärm till nästa förrän efter minst 10 sekunder. Enkäten tar max 10 minuter att genomföra. 
Klicka på "pilen" när du är redo att börja. 
 
Scenario 1 
Du är läkare. Din patient Marielle 42 år har en långt utvecklad 
äggstockscancer. Hon har genomgått kemoterapi och strålbehandling 
i två omgångar men fått tillbaka cancern igen. Marielle ber om en 
behandling med läkemedlet Huxol istället för att återigen genomgå 
vanlig standardbehandling. 
  
Huxol är ett nylanserat läkemedel mot äggstockscancer. Det finns få 
kliniska bevis för dess effektivitet. Endast en studie har genomförts 
och den har visat att Huxol ger positiva resultat. En behandling med 
Huxol kostar 200 000 kr mer än standardbehandlingen varje 
månad. Behandlingen pågår i 10 månader. 
 
Väljer du att behandla Marielles återkommande 
äggstockscancer med Huxol? 

• Ja 
• Nej [använd pengarna till att finansiera andra behandlingar på sjukhuset] 

 
 
Scenario 2 
Du är läkare. Du har just förlöst ett barn i vecka 22 efter en svår 
förlossning. Barnet som föräldrarna har döpt till Kim placeras i en 
kuvös. Föräldrarna är mycket oroliga för sin sons överlevnad. Pappan 
Mikael ber om att Kim ska få intensivvård. 
 
 Av extremt tidigt födda som vårdas på en neonatal 
intensivvårdsavdelning överlever ca 25 % av barnen som fötts i vecka 
22. Överlevnaden hos dessa barn är förenad med hög risk för 
kvarstående handikapp. Intensivvårdsbehandlingen kostar ca 
350 000 kr per vecka under 20 veckor. 
  
Väljer du att ge Kim intensivvårdsbehandlingen? 

• Ja 
• Nej [använd pengarna till att finansiera andra behandlingar på sjukhuset] 

Marielle, 42 år  

Kim, nyfödd  
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Scenario 3 
Du är läkare. Din patient Mats 60 år lider av kronisk obstruktiv 
lungfunktion (KOL) orsakat av många års rökning. Hans sjukdom har 
förvärrats och Mats har numera svårt att andas även vid lätt 
ansträngning. Mats ber dig om lungvolymreducerande behandling 
(LVR). 
 
Kliniska studier har visat att LVR-behandling i genomsnitt ökar 
lungkapaciteten med 15 % för de som lider av avancerad KOL. 
Livslängden påverkas inte av behandlingen. En LVR-behandling 
kostar 50 000 kr per månad och pågår i sex månader. 
  
Väljer du att låta Mats genomgå en LVR-behandling? 

• Ja 
• Nej [använd pengarna till att finansiera andra behandlingar på sjukhuset] 

 
 
Scenario 4 
Du är läkare. Din 27-årige patient Sara kommer till dig då hon lider av 
Hyperhidros (kraftiga svettningar). Sedan fem år tillbaka behandlas 
hennes Hyperhidros med injektioner. Sara ber om en behandling med 
läkemedlet Topinol för att slippa regelbundna nålstick. 
 
Hyperhidros behandlas i första hand med injektioner av 
Botulinumtoxin. Varje injektionsbehandling kostar 3 000 kr och ger en 
effekt på tre till tolv månader. En behandling med Topinol ger däremot 
en permanent effekt och kostar 60 000 kr per månad under tre 
månader. 
 
Väljer du att behandla Saras Hyperhidros med Topinol? 

• Ja 
• Nej [använd pengarna till att finansiera andra 

behandlingar på sjukhuset] 
 
 
Scenario 5 
Du är läkare. Din patient Sören 70 år lider av Alzheimers sjukdom som 
gradvis förvärras. Han är virrig till följd av sjukdomen vilket försvårar 
hans vardagsliv. Utifrån hans nuvarande tillstånd förväntas han kunna 
leva i tio år till. Sören ber om att få prova den nya medicinen Taxil. 
 
Taxil är en ny medicin och påstås lindra symptomen till högre grad än 
den standardiserade medicinen mot Alzheimers. De få studier som 
hittills genomförts har påvisat en marginell skillnad. Taxil kostar 20 
000 kr mer per månad än standardmedicinen. 
 
Väljer du att ge Sören medicinen Taxil? 

• Ja 
• Nej [använd pengarna till att finansiera andra 

behandlingar på sjukhuset] 

Mats, 60 år 

Sara, 27 år 

Sören, 70 år 
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Scenario 6 
Du är läkare. Din patient Sonja 68 år har diagnostiserats med 
tjocktarmscancer. Hon har genomgått kemoterapi och strålbehandling 
och en lyckad operation. Sonja är för närvarande fullt frisk men det 
finns en risk att cancern kommer tillbaka. Sonja ber dig använda en ny 
testmetod som minskar risken för återfall. 
 
Patienter som har opererats för tjocktarmscancer går på regelbundna 
läkarkontroller. Med den vanliga standardbehandlingen är 
återfallsrisken ca 30 % men med den nya testmetoden kan risken 
reduceras till ca 20 %. En behandling med den nya testmetoden 
kostar dock 40 000 kr mer per månad än standardmetoden under 
en femårsperiod. 
  
Väljer du att behandla Sonja med den nya testmetoden vid uppföljningen av hennes 
tjocktarmscancer? 

• Ja 
• Nej [använd pengarna till att finansiera andra behandlingar på sjukhuset] 

 
 
Frågor om emotionell påfrestning 
 
Hur emotionellt påfrestande/jobbigt upplevde du det att svara på frågorna? 
 
Inte alls jobbigt         Mycket jobbigt  

 
Hur svårt tyckte du det var att svara på frågorna? 
 
Inte alls svårt         Mycket svårt  

 
Hur verklighetstrogna var dessa frågor? 
 
Inte alls verklighetstrogna      Mycket verklighetstrogna 

 
 
Replikering av Frederick et al. (2009) 
Föreställ dig att du har sparat lite extra pengar till nöjen och spontana inköp. Elektronikbutiken i ditt 
lokala köpcentrum har ett erbjudande på en mobiltelefon (smartphone). Du har velat ersätta din 
nuvarande mobiltelefon under en längre tid och nu är priset nedsatt på en mobiltelefon som du är 
intresserad av. Mobiltelefonen kan del-betalas och kostar 350 kr i månaden under ett år. 
Väljer du att köpa mobiltelefonen? 

• Ja 
• Nej [spara pengarna till andra inköp] 

  

Sonja, 68 år 
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A-7 Experimentgrupp Bedside Klumpsumma Ej påmind (BKE) 
 
Detta är en studie om beslutsfattande i sjukvården. 
I denna enkät ska du föreställa dig att du är en läkare på ett sjukhus. Du träffar en av dina patienter 
som har kommit för att be om en särskild behandling. Du kommer i sex fall ta ställning till om en 
behandling ska erbjudas eller inte. 
 

• Du ska endast ta hänsyn till information som ges och anta att de föreslagna behandlingarna 
inte kommer ha några bieffekter om det inte uttryckligen står så. 

• Det finns inget svar som är rätt eller fel. 
 
Det är viktigt att du för varje fall noggrant läser all information som ges. Du kan inte klicka dig vidare 
från en skärm till nästa förrän efter minst 10 sekunder. Enkäten tar max 10 minuter att genomföra. 
Klicka på "pilen" när du är redo att börja. 
 
 
Scenario 1 
Du är läkare. Din patient Marielle 42 år har en långt utvecklad 
äggstockscancer. Hon har genomgått kemoterapi och strålbehandling 
i två omgångar men fått tillbaka cancern igen. Marielle ber om en 
behandling med läkemedlet Huxol istället för att återigen genomgå 
vanlig standardbehandling. 
  
Huxol är ett nylanserat läkemedel mot äggstockscancer. Det finns få 
kliniska bevis för dess effektivitet. Endast en studie har genomförts 
och den har visat att Huxol ger positiva resultat. En behandling med 
Huxol kostar 2 000 000 kr mer än standardbehandlingen. 
 
Väljer du att behandla Marielles återkommande 
äggstockscancer med Huxol? 

• Ja 
• Nej 

 
 
Scenario 2 
Du är läkare. Du har just förlöst ett barn i vecka 22 efter en svår 
förlossning. Barnet som föräldrarna har döpt till Kim placeras i en 
kuvös. Föräldrarna är mycket oroliga för sin sons överlevnad. Pappan 
Mikael ber om att Kim ska få intensivvård. 
 
 Av extremt tidigt födda som vårdas på en neonatal 
intensivvårdsavdelning överlever ca 25 % av barnen som fötts i vecka 
22. Överlevnaden hos dessa barn är förenad med hög risk för 
kvarstående handikapp. Intensivvårdsbehandlingen kostar ca 7 000 
000 kr. 
  
Väljer du att ge Kim intensivvårdsbehandlingen? 

• Ja 
• Nej 

 
 

Marielle, 42 år  

Kim, nyfödd  
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Scenario 3 
Du är läkare. Din patient Mats 60 år lider av kronisk obstruktiv 
lungfunktion (KOL) orsakat av många års rökning. Hans sjukdom har 
förvärrats och Mats har numera svårt att andas även vid lätt 
ansträngning. Mats ber dig om lungvolymreducerande behandling 
(LVR). 
 
Kliniska studier har visat att LVR-behandling i genomsnitt ökar 
lungkapaciteten med 15 % för de som lider av avancerad KOL. 
Livslängden påverkas inte av behandlingen. En LVR-behandling 
kostar 300 000 kr. 
  
Väljer du att låta Mats genomgå en LVR-behandling? 

• Ja 
• Nej 

 
 
Scenario 4 
Du är läkare. Din 27-årige patient Sara kommer till dig då hon lider av 
Hyperhidros (kraftiga svettningar). Sedan fem år tillbaka behandlas 
hennes Hyperhidros med injektioner. Sara ber om en behandling med 
läkemedlet Topinol för att slippa regelbundna nålstick. 
 
Hyperhidros behandlas i första hand med injektioner av 
Botulinumtoxin. Varje injektionsbehandling kostar 3 000 kr och ger en 
effekt på tre till tolv månader. En behandling med Topinol ger däremot 
en permanent effekt och kostar 180 000 kr. 
 
Väljer du att behandla Saras Hyperhidros med Topinol? 

• Ja 
• Nej  

 
 
 
Scenario 5 
Du är läkare. Din patient Sören 70 år lider av Alzheimers sjukdom som 
gradvis förvärras. Han är virrig till följd av sjukdomen vilket försvårar 
hans vardagsliv. Utifrån hans nuvarande tillstånd förväntas han kunna 
leva i tio år till. Sören ber om att få prova den nya medicinen Taxil. 
 
Taxil är en ny medicin och påstås lindra symptomen till högre grad än 
den standardiserade medicinen mot Alzheimers. De få studier som 
hittills genomförts har påvisat en marginell skillnad. Taxil kostar 240 
000 kr mer per år än standardmedicinen. 
 
Väljer du att ge Sören medicinen Taxil? 

• Ja 
• Nej 

Mats, 60 år 

Sara, 27 år 

Sören, 70 år 
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Scenario 6 
Du är läkare. Din patient Sonja 68 år har diagnostiserats med 
tjocktarmscancer. Hon har genomgått kemoterapi och strålbehandling 
och en lyckad operation. Sonja är för närvarande fullt frisk men det 
finns en risk att cancern kommer tillbaka. Sonja ber dig använda en ny 
testmetod som minskar risken för återfall. 
 
Patienter som har opererats för tjocktarmscancer går på regelbundna 
läkarkontroller. Med den vanliga standardbehandlingen är 
återfallsrisken ca 30 % men med den nya testmetoden kan risken 
reduceras till ca 20 %. En behandling med den nya testmetoden 
kostar dock 480 000 kr mer per år än standardmetoden under en 
femårsperiod. 
  
Väljer du att behandla Sonja med den nya testmetoden vid uppföljningen av hennes 
tjocktarmscancer? 

• Ja 
• Nej  

 
 
Frågor om emotionell påfrestning 
 
Hur emotionellt påfrestande/jobbigt upplevde du det att svara på frågorna? 
 
Inte alls jobbigt         Mycket jobbigt  

 
Hur svårt tyckte du det var att svara på frågorna? 
 
Inte alls svårt         Mycket svårt  

 
Hur verklighetstrogna var dessa frågor? 
 
Inte alls verklighetstrogna      Mycket verklighetstrogna 

 
 
Replikering av Frederick et al. (2009) 
Föreställ dig att du har sparat lite extra pengar till nöjen och spontana inköp. Elektronikbutiken i ditt 
lokala köpcentrum har ett erbjudande på en mobiltelefon (smartphone). Du har velat ersätta din 
nuvarande mobiltelefon under en längre tid och nu är priset nedsatt på en mobiltelefon som du är 
intresserad av. Mobiltelefonen kostar 4200 kr. 
Väljer du att köpa mobiltelefonen? 

• Ja 
• Nej 

  

Sonja, 68 år 
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A-8 Attention check 
 
Föreställ dig att du har tillbringat dagen med att gå i affärer. Detta är en kontrollfråga för att undersöka 
om du noggrant läser all information som ges i enkäten. Vänligen ignorera frågan nedan (om TV-
köpet) och klicka istället på bilden med fjärrkontrollen innan du går vidare till nästa skärm, så vet vi att 
du noggrant har läst den här frågan. Det är viktigt för oss. 
 
Vad skulle du göra i den här situationen? 

• Köpa TV:n i affären du befinner dig. 
• Köra omvägen till affären som hade en billigare TV av samma märke och modell. 

 

 
 

A-9 Bakgrundsfrågor 
 
Är du man eller kvinna? 

• Man 
• Kvinna 

 
Ange din ålder 
 
18 år        XX år 

Ålder 
 
Vilken är din högsta genomförda utbildning? 

• Grundskola eller liknande 
• Gymnasieutbildning 
• Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år 
• Universitets- eller högskoleutbildning längre än 3 år 

 
Arbete och/eller utbildning inom vården? 

• Läkare 
• Sjuksköterska, undersköterska eller annat 
• Inget 

 
 
 
Avslut 
 
Tack för ditt deltagande! 
 
Klicka på "pilen" för att avslut   
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Appendix B – Data 
 
B-1 Histogram 

 

 
Figur BA: Histogram för experimentgrupp PKP 

 

 
Figur BB: Histogram för experimentgrupp PUP. 
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Figur BC: Histogram för experimentgrupp PKE. 

 

 
Figur BD: Histogram för experimentgrupp BKP. 
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Figur BE: Histogram för experimentgrupp BUP. 

 

 
Figur BF: Histogram för experimentgrupp BKE. 

  



73 
 
 

B-2 Varianstest 
 
Noll-hypotes för varianstest 
H0 = ingen skillnad i varians mellan de två testade stickproven. 
Kan H0 förkastas är det skillnad i varians mellan stickproven och detta måste då hanteras på 
lämpligt sätt. 
 

p-värde PKE PKP PUP BKE BKP BUP 
PKE 1      

PKP 0,9496 1     

PUP 0,9281 0,9777 1    

BKE 0,9776 0,9726 0,951 1   

BKP 0,4806 0,5173 0,5397 0,5024 1  

BUP 0,6785 0,6306 0,6147 0,661 0,2639 1 
Tabell BA: Tabellen visar varianstest mellan samtliga experimentgrupper över hela serien. 

 
f:df(n):df(d) PKE PKP PUP BKE BKP BUP 

PKE -      

PKP 1,0:169:175 -     

PUP 1,0:196:168 1,0:175:168 -    

BKE 1,0:169:163 0,99:175:163 0,99:168:163 -   

BKP 1,1:169:175 1,1:175:175 1,1:168:175 1,1:163:175 -  

BUP 0,93:169:163 0,93:175:163 0,92:168:163 0,93:163:163 0,84:175:163 - 
Tabell BB: Tabellen visar f-värden och frihetsgrader från varianstestet i tabell BA. 

  
Varianstest PKE PKP PUP BKE BKP BUP 

PKE 1      

PKP 0,4523 1     

PUP 0,6778 0,2422 1    

BKE 0,1768 0,5358 0,07867 1   

BKP 0,3828 0,0926 0,1969 0,6176 1  

BUP 0,6682 0,7549 0,4013 0,3601 0,6655 1 
Tabell BC: Tabellen visar varianstest över samtliga experimentgrupper för livskvalité scenarier. 
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f:df(n):df(d) PKE PKP PUP BKE BKP BUP 
PKE -      

PKP 1,12:169:175 -     

PUP 0,94:169:168 0,84:175:168 -    

BKE 1,23:169:163 1,10:175:163 1,32:168:163 -   

BKP 1,14:169:163 1,02:175:175 1,22:168:175 0,93:163:175 -  

BUP 1,07:169:163 0,95:175:163 1,14:168:163 0,87:163:163 1,07:163:175 - 
Tabell BD: Tabellen visar f-värden och frihetsgrader från varianstestet i tabell BC. 

 
Varianstest PKE PKP PUP BKE BKP BUP 

PKE 1      

PKP 0,9196 1     

PUP 0,5675 0,6348 1    

BKE 0,6638 0,5906 0,3171 1   

BKP 0,3235 0,3721 0,6824 0,1565 1  

BUP 0,7001 0,6255 0,3416 0,9608 0,1716 1 
Tabell BE: Tabellen visar varianstest över samtliga experimentgrupper för livsavgörande scenarier.  

 
f:df(n):df(d) PKE PKP PUP BKE BKP BUP 

PKE -      

PKP 1,0:169:174 -     

PUP 1,1:169:168 1,1:174:168 -    

BKE 0,94:169:163 0,92:174:163 0,86:168:163 -   

BKP 1,2:169:175 1,1:174:175 1,1:168:175 1,2:163:175 -  

BUP 0,94:169:163 0,93:175:163 0,86:168:163 1,0:163:163 0,81:175:163 - 
Tabell BF: Tabellen visar f-värden och frihetsgrader från varianstestet i tabell BE. 
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Varians test Läkare och Övrig vårdpersonal Övrig befolkning 

Läkare och Övrig 
vårdpersonal 

1  

Övrig befolkning 0,8234 1 
Tabell BG: Tabellen visar varianstest mellan läkare tillsammans med övrig vårdpersonal och övrig befolkning för 
samtliga scenarier. 

 
f-värde:df(n):df(d) Läkare och Övrig vårdpersonal Övrig befolkning 
Läkare och Övrig 

vårdpersonal 
-  

Övrig befolkning 0,97:157:859 - 
Tabell BH: Tabellen visar f-värde och frihetsgrader från varianstestet i tabell BG. 

 
Varians test Läkare och Övrig Vårdpersonal Övrig Befolkning 

Läkare och Övrig 
Vårdpersonal 

1  

Övrig Befolkning 0,5638 1 
Tabell BI: Tabellen visar varianstest mellan läkare tillsammans med övrig vårdpersonal och övrig befolkning för 
livskvalité scenarier.  

 
f:df(n):df(d) Läkare och Övrig Vårdpersonal Övrig Befolkning 

Läkare och Övrig 
Vårdpersonal 

-  

Övrig Befolkning 0,93:158:869 - 
Tabell BJ: Tabellen visar f-värde och frihetsgrader från varianstest i tabell BI. 

 
Varians test Läkare och Övrig Vårdpersonal Övrig Befolkning 

Läkare och Övrig 
Vårdpersonal 

1  

Övrig Befolkning 0,6964 1 
Tabell BK: Tabellen visar varianstest mellan läkare tillsammans med övrig vårdpersonal och övrig befolkning för 
livsavgörande scenarier  

 
f:df(n):df(d) Läkare och Övrig Vårdpersonal Övrig Befolkning 

Läkare och Övrig 
Vårdpersonal 

-  

Övrig Befolkning 0,96:859:158 - 
Tabell BL: Tabellen visar f-värde och frihetsgrader från varianstest i tabell BK. 
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B-3 T-test 
p-värde PKE PKP PUP BKE BKP BUP 

PKE 1      

PKP 0,4678 1     

PUP 0,8145 0,3349 1    

BKE 0,1987 0,0439** 0,2910 1   

BKP 0,1071 0,0178** 0,1697 0,7881 1  

BUP 0,9560 0,4450 0,8623 0,2306 0,1299 1 
Tabell BM: Tabellen visar t-test mellan samtliga experimentgrupper över hela serien.   

 
t-värde:df PKE PKP PUP BKE BKP BUP 

PKE -      

PKP 0,73:344 -     

PUP – 0,23:337 – 0,97:343 -    

BKE – 1,29:332 – 2,0:338 
 

– 1,1:331 -   

BKP – 1,62:344 – 2,39:350 – 1,4:343 – 0,27:338 -  

BUP – 0,55:331 – 0,76:338 0,17:331 1,2:326 1,5:338 - 
Tabell BN: Tabellen visar t-värden och frihetsgrader från t-test i tabell BM. 

 
p-värde PKE PKP PUP BKE BKP BUP 

PKE 1      

PKP  1     

PUP   1    

BKE  0,05777*  1   

BKP  0,02741**   1  

BUP      1 
Tabell BO: Tabellen visar Wilcox-test för de t-test som var signifikanta i t-test i tabell BM. 

 
W-värde PKE PKP PUP BKE BKP BUP 

PKE -      

PKP  -     

PUP   -    

BKE  12744  -   

BKP  13424   -  

BUP      - 
Tabell BP: Tabellen visar wilcox nummer för de utförda WMW-testen i tabell BO.  
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t-värde:df PKE PKP PUP BKE BKP BUP 
PKE -      

PKP 0,93:341 -     

PUP 1,35:337 0,48:343 -    

BKE – 2,34:332 – 3,41:338 – 3,70:331 -   

BKP – 1,73:334 – 2,77:350 – 3,11:343 0,64:338 -  

BUP – 0,48:332 – 1,44:338 – 1,83:331 1,86:326 1,25:338 - 
Tabell BQ: Tabellen visar t-värden och frihetsgrader för t-test i tabell 15. 

 
p-värde PKE PKP PUP BKE BKP BUP 

PKE 1      

PKP  1     

PUP   1    

BKE 0,0312** 0,001162*** 0,000466*** 1   

BKP 0,1128 0,008211*** 0,003094***  1  

BUP   0,0724*   1 
Tabell BR: Tabellen visar Wilcox-test för de t-test som var signifikanta i t-test i tabell 15. 

 
W-värde PKE PKP PUP BKE BKP BUP 

PKE -      

PKP  -     

PUP   -    

BKE 12139 11657 10932 -   

BKP 13559 13101 12260  -  

BUP   12352   - 
Tabell BS: Tabellen visar wilcox nummer för de utförda WMW-testen i tabell BR. 

 
t-värde:df PKE PKP PUP BKE BKP BUP 

PKE -      

PKP 0,28:343 -     

PUP – 1,69:336 – 1,99:342 -    

BKE 0,13:330 – 0,14:337 1,77:327 -   

BKP – 0,86:340 – 1,16:349 0,89:341 – 0,97:327 -  

BUP 0,35:331 0,09:337 2,01:327 0,22:326 1,2:328 - 
Tabell BT: Tabellen visar t-värden och frihetsgrader från t-test i tabell 16. 
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p-värde Läkare och Övrig vårdpersonal Övrig Befolkning 
Läkare och Övrig 

vårdpersonal 
1  

Övrig Befolkning 0,3465 1 
Tabell BU: Tabellen visar det två-sidiga t-test för den genomsnittliga behandlingskvoten över samtliga scenarier 
för läkare och övrig vårdpersonal mot övrig befolkning. 

 
t-värde:df Läkare och Övrig vårdpersonal Övrig Befolkning 

Läkare och Övrig 
vårdpersonal 

-  

Övrig Befolkning 0,94:1017 - 
Tabell BV: Tabellen visar t-värdet och antalet frihetsgrader som erhölls i t-testet som utfördes i tabell BU. 

 
p-värde Läkare och Övrig Vårdpersonal Övrig Befolkning 

Läkare och Övrig 
Vårdpersonal 

1  

Övrig Befolkning 0,09378* 1 
Tabell BW: Tabellen visar t-test mellan läkare tillsammans med övrig vårdpersonal och övrig befolkning för 
livskvalité scenarier. 

 
t-värde:df Läkare och Övrig Vårdpersonal Övrig Befolkning 

Läkare och Övrig 
Vårdpersonal 

-  

Övrig Befolkning 1,68:1017 - 
Tabell BX: Tabellen visar t-värde och frihetsgrader som erhölls i t-test som utfördes i tabell BW. 

 
p-värde  Läkare och Övrig Vårdpersonal Övrig Befolkning 

Läkare och Övrig 
Vårdpersonal 

1  

Övrig Befolkning 0,1251 1 
Tabell BY: Tabellen visar Wilcox-test för de t-test som utfördes i tabell BW.  

 
W-värde Läkare och Övrig Vårdpersonal Övrig Befolkning 

Läkare och Övrig 
Vårdpersonal 

-  

Övrig Befolkning 73336 - 
Tabell BZ: Tabellen visar wilcox nummer för de utförda WMW-testen i tabell BY. 

 
p-värde Läkare och Övrig Vårdpersonal Övrig Befolkning 

Läkare och Övrig 
Vårdpersonal 

1  

Övrig Befolkning 0,9188 1 
Tabell BÅ: Tabellen visar t-test mellan läkare tillsammans med övrig vårdpersonal och övrig befolkning för 
livsavgörande scenarier.   
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t-värde:df Läkare och Övrig Vårdpersonal Övrig Befolkning 
Läkare och Övrig 

Vårdpersonal 
-  

Övrig Befolkning 0,10:1017 - 
Tabell BÄ: Tabellen visar t-värde och frihetsgrader som erhölls i t-test som utfördes i tabell BÅ.  

 
p-värde Livskvalité Livsavgörande 

Livskvalité 1  

Livsavgörande 0,0000*** 1 
Tabell BÖ: Tabellen visar t-test mellan livskvalité och livsavgörande scenarier över samtliga respondenter.  

 
t-värde:df Livskvalité Livsavgörande 

Livskvalité -  

Livsavgörande 4,50:2036 - 
Tabell BAA: Tabellen visar t-värde och frihetsgrader som erhölls i t-test som utfördes i tabell BÖ. 

 
p-värde Livskvalité Livsavgörande 

Livskvalité 1  

Livsavgörande 0,0000*** 1 
Tabell BBB: Tabellen visar Wilcox-test för de t-test som var signifikanta i t-test i tabell BÖ. 

 
W-värde Livskvalité Livsavgörande 

Livskvalité -  

Livsavgörande 465540 - 
Tabell BCC: Tabellen visar wilcox nummer för de utförda WMW-testen i tabell BBB. 

 
p-värde PKP+PKE+PUK BKP + BKE + BUP BKP+BKE 

PKP + PKE + PUK 1   

BKP + BKE + BUP 0,04466** 1  

BKP + BKE 0,01179** 0,4818 1 
Tabell BDD: Tabellen visar t-test mellan beslutfattarperspektiven där BUP är inkluderad och exkluderad i bedside 
över hela serien. 

 
t-värde:df PKP+PKE+PUK BKP+BKE+BUP BKP+BKE 

PKP + PKE + PUK -   

BKP + BKE + BUP – 2,0:1017 -  

BKP + BKE – 2,5:853 – 0,70:842 - 
Tabell BEE: Tabellen visar t-värden och frihetsgrader som erhölls i t-test som utfördes i tabell BDD. 
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p-värde (t-värde:df) BUP 
BKP + BKE 0,05683* (-1,6:502) 

Tabell BFF: Tabellen visar t-test mellan BUP och BKP tillsammans med BKE över hela serien, med t-värde och 
frihetsgrader inom parentes till höger om signifikansnivån. 

 
p-värde PKP+PKE+PUK BKP+BKE+BUP BKP+BKE 

PKP + PKE + PUK 1   

BKP + BKE + BUP 0,09372* 1  

BKP + BKE 0,01987** 0,411 1 
Tabell BGG: Tabellen visar Wilcox-test för det t-test som utfördes i tabell BDD. 

 
W-värde PKP+PKE+PUK BKP+BKE+BUP BKP+BKE 

PKP + PKE + PUK -   

BKP + BKE + BUP 122060 -  

BKP + BKE 79480 82882 - 
Tabell BHH: Tabellen visar wilcox nummer för de utförda WMW-testen i tabell BGG. 

 
p-värde (W-värde) BUP 

BKP + BKE 0,03116** (30678) 
Tabell BII: Tabellen visar Wilcox-test för det t-est som utfördes i tabell BFF. 

 
p-värde  Emotionellt Lätt Emotionellt Jobbigt 

Emotionellt Lätt 1  

Emotionellt Jobbigt 0,2525 1 
Tabell BJJ: Tabellen visar t-test som utfördes mellan emotionellt lätt och emotionellt jobbigt att ta ett 
behandlingsbeslut över samtliga scenarier. 

 
t-värde:df Emotionellt Lätt 

Emotionellt jobbigt 0,67:763 
Tabell BKK: Tabellen visar t-värde och frihetsgrader för t-test som utfördes i tabell BJJ.  
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B-4 VIF-värden och korrelation 
 
 

Variabel VIF-värde 
Sjukvårdspersonal 

VIF-värde Övrig 
befolkning 

Kön 1,01 1,04 

Ålder 1,02 1,02 

Bedsidebeslut 1,02 1,06 

Jobbigt 2,09 2,02 

Svårt 2,04 1,98 

Verkligt 1,05 1,05 
Tabell BLL: Tabellen visar VIF-värden för variablerna som ingår i regressionen i tabell 19. 

 
 

Korrelationsmatris Jobbigt Svårt Verkligt 
Jobbigt 1   

Svårt 0,70 1  

Verkligt 0,11 0,07 1 
Tabell BMM: Tabellen visar korrelation mellan kontrollvariablerna jobbigt, svårt och verkligt. 
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B-5 Replikering av Frederick et al. 
 

p-värde FKP FUP FKE 
FKP 1   

FUP 0,799 1  

FKE 0,0186** 0,0477** 1 
Tabell BNN: Tabellen visar chi2-test som utfördes mellan samtliga experimentgruppers svarskvoter för 
replikeringen av Fredericks et al. studie. 

 
Chi2-värde:df FKP FUP FKE 

FKP -   

FUP 0,0064:1 -  

FKE 5,50:1 3,92:1 - 
Tabell BOO: Tabellen visar chi2-värde och frihetsgrader från chi2-testet som utfördes i tabell BUU. 
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