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Sammanfattning 

Bakgrund: Resurserna inom hälso- och sjukvård är inte tillräckliga för att tillgodose den 

stigande efterfrågan. Förmågan att ransonera, att neka vård, är central i arbetet för att allokera 

ekonomiska resurser så effektivt som möjligt. Ransoneringsbeslut kan betraktas som 

moraliska dilemman där beslutsfattaren tvingas välja mellan två etiska principer som står i 

konflikt med varandra. Policymakare och läkare fattar emellertid inte beslut under samma 

förutsättningar. Många policys är inte alltid tillämpbara på individnivå eftersom de utgår ifrån 

ett grupperspektiv och ignorerar en patients individuella behov.  

Syfte: Syftet med denna studie är att genom ett beteendeekonomiskt experiment undersöka hur 

beslutsfattarkontexten har en inverkan på beslut i ransoneringssituationer inom hälso- och 

sjukvården.  

Metod: Studenter från läkarprogrammet samt andra högskoleprogram får i en 

enkätundersökning besvara ransoneringsfall där utilitaristiska och deontologiska värden står i 

konflikt med varandra. Varje enkät är inramad med avseende på en av två 

beslutsfattarkontexter; policynivå och individnivå. På policynivå ska respondenten anta rollen 

som avdelningschef och fatta ett beslut som rör en grupp statistiska patienter. På individnivå 

ska respondenten anta rollen som läkare och fatta ett beslut som rör en identifierad patient 

Resultat: Respondenter är mer utilitaristiska och ransonerar i större utsträckning på policynivå 

än på individnivå. Skillnaden i andel fler utilitaristiska svar på policynivå än på individnivå är 

störst för läkarstudenter och i livsavgörande fall. Andra studenter ransonerar däremot i större 

utsträckning på individnivå. I livskvalitetshöjande fall varierar effekten av 

beslutsfattarkontext och andelen utilitaristiska svar är i vissa fall lägre på policynivå än på 

individnivå. 

Slutsats: Studien visar att beslut fattade på policy- och individnivå inte nödvändigtvis är 

samstämmiga, trots att den medicinska och ekonomiska informationen är densamma. 

Ransoneringsbeteendet skiljer sig dessutom åt beroende på om individen studerar till läkare. 

Detta uppmuntrar till fortsatta studier kring beslutsfattarkontextens inverkan på 

ransoneringsbeslut inom hälso- och sjukvården. 

  



iv 
 

Abstract 

Background: Scarce health care resources fail to supply the increasing demand. In order to 

allocate the economic resources as efficiently as possibly the capacity to ration, to deny 

patients health care, is essential. Rationing decisions can be considered as moral dilemmas 

where the decision maker is required to choose between two conflicting ethical principles. 

However, the conditions under which policymakers and physicians make decisions are 

different. Many policies are not applicable at the bedside level since they are based on a group 

perspective and tend to ignore a patient's individual needs. 

Aim: The aim of this study is to conduct a behavioural economic experiment and examine 

how the context of the decision-maker influences the outcome of their decision in health care 

rationing situations.  

Method: Medical students and students from other graduate programmes receive a 

questionnaire where they each make decisions in rationing scenarios where utilitarian and 

deontological principles are in conflict. Each survey is framed as a decision presented in one 

of two decision-making contexts, policy or bedside level. At policy level, the subjects assume 

the perspective of a head of department and make decisions regarding a patient based upon a 

group statistic. At bedside level, the subjects take the perspective of a physician and make 

decisions regarding an identified patient.  

Results: Subjects are more utilitarian and ration to a higher degree at policy level than at 

bedside level. The difference in the rate of utilitarian answers at policy level in comparison to 

bedside level is largest for medical students and in life saving scenarios. Students from other 

graduate programmes, however, are more likely to ration at policy level. In life enhancing 

scenarios, the effect of the decision-making context differs and the rate of utilitarian responses 

is in some cases lower at policy level than at the individual level. 

Conclusion: This study shows that decisions at the policy and the bedside level are not 

necessarily the same, even though the available information of the treatments and costs 

remains unchanged. This result encourages further studies on the impact of the decision-

making context on rationing decisions in health care. 
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund  

Läkare och policymakare1 inom hälso- och sjukvården ställs dagligen inför situationer som 

kräver tuffa medicinska beslut beträffande människors liv och hälsa. I en värld av knappa 

resurser uppstår moraliska dilemman kring vem som ska erbjudas och vem som ska nekas 

vård – ett val som kan handla om liv och död. Efterfrågan på hälso- och sjukbård ökar i takt 

med att medicinsk teknologi blir mer avancerad och mer resurskrävande (Morreim, 1989; 

Ubel och Arnold, 1995; Strech et al. 2008; Scheunemann och White, 2011). Vårdens 

finansiella resurser är emellertid begränsade och Rosén och Karlberg (2002) rapporterar att 

allmänheten i Sverige efterfrågar mer av sjukvården än vad som kan erbjudas. Förmågan att 

ransonera, det vill säga neka vård till följd av knappa resurser, är således central för att kunna 

upprätthålla ett ekonomisk hållbart sjukvårdssystem (Liss, 2002; Tinghög; 2011). Enligt 

Sveriges Kommuner och Landsting kommer gapet mellan efterfrågan och resurser inom 

svensk hälso- och sjukvård att närma sig 200 miljarder år 2035 (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2010). Eftersom sjukvården i Sverige till 85 % finansieras av skattemedel är 

resursfördelningen något som berör oss alla (Sveriges Kommuner och Landsting, 2005). 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är målet för ett offentligt finansierat sjukvårdssystem att 

maximera samhällsnyttan och därigenom hälsan utifrån en begränsad budget (Maynard, 

2013). Det ekonomiska perspektivet vilar på en utilitaristisk beslutsfilosofi vilken menar att 

konsekvenserna av en handling ska avgöra om ett resursallokeringsbeslut är önskvärt eller 

inte (Bernfort, 2009). I ett offentligt finansierat sjukvårdssystem är det policymakare som i 

första hand förvaltar medborgarnas skattepengar. Deras uppgift är att företräda och värna om 

samhällets gemensamma intressen och inte den enskilda individens behov. 

Resursallokeringsbeslut som fattas av policymakare är på så sätt vanligtvis 

populationsbaserade. Till vägledning används hälsoekonomiska utvärderingar vilka utgår från 

ett utilitaristiskt perspektiv där hänsyn tas till de totala konsekvenserna för samhället 

(Bernfort, 2009; Collste, 2010). Om dessa utvärderingar utgör det enda beslutsunderlaget 

innebär det att patienter kan nekas potentiellt gynnsam vård som inte är samhällsekonomisk 

kostnadseffektiv (Maynard, 2013).  

Enligt Asch och Hershey (1995) är många policys inte tillämpbara på individnivå eftersom de 

utgår ifrån ett grupperspektiv och ignorerar en patients individuella behov. 

                                                      
1 Med policymakare avses politiker på nationell och regionalnivå samt verksamhetsföreträdare och chefer 
inom sjukvården. 
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Resursallokeringsbeslut som fattas av läkare är vanligtvis individbaserade. Dessa beslut 

handlar om att ge eller neka vård till enskilda patienter i behov av vård. Enligt traditionell 

medicinsk norm är det läkarens plikt att handla utifrån sin patients intresse och inte neka vård 

som potentiellt kan förbättra patientens hälsa (Morreim, 1989; Ubel och Arnold, 1995; Ubel 

och Goold 1997). Enligt detta synsätt bör läkaren inte ta hänsyn till kostnader vid medicinska 

beslut. Den traditionella medicinska normen vilar på en deontologisk beslutsfilosofi vilken 

menar att handlingens egenvärde ska avgöra ett resursallokeringsbeslut och inte de faktiska 

konsekvenserna av handlingen (Collste, 2010).  

För att fördela vårdens begränsade resurser och hantera en tilltagande efterfråga på vård 

utformas riktlinjer som ska genomsyra hela sjukvårdssystemet och implementeras på alla 

beslutsfattarnivåer. Trots framtagna nationella riktlinjer baserade på hälsoutvärderingar så har 

läkare i praktiken stor handlingsfrihet och uppfyller sällan det utilitaristiska kriteriet för 

samhällsekonomisk kostnadseffektivitet (Morreim, 1989; Ubel och Arnold, 1995). Läkarnas 

handlingsfrihet leder till att den kliniska verksamheten skiljer sig åt mellan sjukhus, vilket har 

dokumenterats under lång tid. 2 Skillnader i klinisk praktik medför att resursallokeringen inte 

är konsekvent (Maynard, 2013). Sjukvårdens resurser utnyttjas därmed inte nödvändigtvis på 

ett samhällsekonomiskt optimalt sätt. 

Internationella studier återger att läkare upplever en rollkonflikt mellan att å ena sidan vara 

patientens förespråkare och samtidigt vara ansvarig för sjukhusets och samhällets begränsade 

resurser (Carlsen och Norheim, 2002; Hurst et al., 2006; Strech et al., 2008; 2009). Strech et 

al. (2008) rapporterar att läkare helt försöker att undvika att ransonera eller att de döljer 

ransoneringsbehovet för patienten genom att exempelvis inte berätta om alternativa 

behandlingar. Rosén och Karlberg (2002) finner att svenska läkare och policymakare anser att 

den andra parten bör ta ett större ansvar för vilka behandlingar som ska exkluderas ur den 

offentliga sjukvården. Att ransonera är följaktligen en uppgift som beslutsfattare på alla 

nivåer vill undvika.  

1.2. Problemdiskussion 

Att beslutsfattare upplever en rollkonflikt och en ovilja inför att neka vård indikerar att 

ransoneringsbeslut kan betraktas som moraliska dilemman där beslutsfattaren tvingas välja 

mellan två etiska principer som står i konflikt med varandra. Vilken princip som avgör 

beslutet kan sannolikt skilja sig mellan beslutsfattarnivåer eftersom policymakare vanligtvis 

utformar riktlinjer utifrån ett grupperspektiv och läkare i större utsträckning antar ett 

                                                      
2 Se bland Maynard (2013) eller Öppna jämförelser av hälso- och sjukvård från Socialstyrelsen (2013). 
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individperspektiv. Enligt neoklassisk ekonomisk teori är preferenser stabila och oberoende av 

kontext, vilket innebär att beslutsfattaren bör ta samma beslut oavsett hur beslutssituationen 

ser ut så länge de relevanta fakta är de samma (Kahneman och Tversky, 2000). Det innebär att 

om en behandling bedöms som kostnadseffektiv utifrån ett genomsnitt baserat på en grupp 

patienter med en viss sjukdom bör samma behandling bedömas som kostnadseffektiv även för 

en enskild patient med samma sjukdom. Beteendeekonomiska studier visar att trots att den 

tillgängliga informationen kring konsekvenserna för ett visst beslut är oförändrade kan 

kontextfaktorer påverka vilket beslut som fattas (Slovic, 1991; Kahneman och Tversky, 

2000). En potentiell orsak till att beslut i sjukvården inte alltid är konsekventa skulle således 

kunna bero på en eller flera faktorer i de beslutsmiljöer som policymakare respektive läkare 

befinner sig i.  

Flertalet forskare har undersökt vilka faktorer som påverkar ransoneringsbeslut genom både 

kvalitativa och kvantitativa studier.3 Det finns emellertid enligt vår vetskap få experimentella 

studier som undersökt vilka faktorer i beslutsfattarkontexten som kan påverka de beslut som 

fattas inom sjukvården. Redelmeier och Tversky (1990) utförde en studie där de fann att 

medicinska beslut skiljer sig åt då de rör en enskild individ eller en grupp. Läkare och lekmän 

visade sig vara mer benägna att ge omfattande vård då beslutet fattades ur ett 

individperspektiv i jämförelse med beslut som fattades ur ett grupperspektiv.4 Redelmeier och 

Tverskys resultat har dock inte kunnat upprepas i efterföljande studier (Hux et al., 1995; 

DeKay et al., 1997; 2000). 

Experimentella studier som undersöker faktorer i beslutsfattarkontexten som kan påverka 

vilka beslut som fattas har främst studerats inom andra domäner. En faktor i miljön som kan 

påverka beslutsfattandet är ifall den individ som beslutet handlar om är identifierad eller inte. 

Fenomenet identifierbarhetseffekten beskriver människors ökade benägenhet att hjälpa en 

identifierad individ i jämförelse med en okänd, statistisk individ. Denna effekt har verifierats i 

experiment där personer fått ta ställning till hur villiga de är att bistå med hjälp (Jenni och 

Loewenstein, 1997; Small och Loewenstein, 2003; 2005; Kogut och Ritov, 2005a; 2005b). 

Utifrån vår vetskap finns det ytterst få studier som har undersökt identifierbarhetseffekten i en 

sjukvårdkontext. Kontextfaktorn identifierbarhet är emellertid av naturlig variation vid 

beslutsfattande inom sjukvården då läkaren möter sin patient personligen medan dessa förblir 

statistiska och okända för policymakaren. 

                                                      
3 Se exempelvis Strech et al. (2008; 2009), Hurst et al. (2006) eller Carlsen och Norheim (2005).  
4 Med lekmän avses personer som inte är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. 
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Att ha kunskap om hur beslutsfattare inom vården fattar sina beslut är viktigt för att kunna 

utforma policys med syfte att allokera resurser så effektivt som möjligt. Ransoneringar är ett 

kontroversiellt ämne och empiriska studier belyser att varken läkare eller policymakare vill 

vara den som nekar patienter vård. Det saknas emellertid experimentella studier kring vilka 

kontextfaktorer som påverkar hur policymakare och läkare faktiskt agerar i 

ransoneringssituationer samt vilka principer som styr deras ransoneringsbeslut. Denna typ av 

undersökning har efterfrågats och skulle kunna ge värdefull kunskap kring vilka 

ransoneringsbeslut som fattas i olika beslutsfattarkontexter (Carlsen och Norheim, 2005; 

Hurst et al., 2006; Strech et al., 2008; 2009).  

1.3. Syfte och frågeställning 

Syftet är att utifrån dilemman där utilitaristiska och deontologiska värden står motvarandra 

undersöka hur beslutsfattarkontexten påverkar individers ransoneringsbeslut inom hälso- och 

sjukvården.  

Frågorna vi ställer oss är: 

- Hur skiljer sig individers ransoneringsbeslut åt på policynivå i jämförelse med på 

individnivå? 

- Hur påverkas individers ransoneringsbeslut av beslutsfattarkontexten i livsavgörande 

respektive livskvalitetshöjande fall? 

- I vilken utsträckning skiljer sig läkarstudenters ransoneringsbeslut på policynivå och 

individnivå från studenters med annan utbildningsbakgrund?  

 

1.4. Tillvägagångssätt 

Genom ett beteendeexperiment undersöktes hur beslutsfattarkontexten påverkar individers 

beslut i ransoneringssituationer. Varje respondent blev slumpmässigt tilldelad en enkät och får 

ta ställning i ransoneringsfall där samtliga fall är inramade av en av två beslutsfattarkontexter. 

Beslutsfattarkontexten Policynivå innebar att respondenten skulle anta rollen som 

avdelningschef 5  och fatta ett beslut rörande en grupp statistiska patienter. 

Beslutsfattarkontexten Individnivå innebar att respondenten skulle anta rollen som läkare och 

fatta ett beslut rörande en identifierad patient. Experimentet utfördes på läkarstudenter och 

studenter från andra utbildningsprogram på Linköpings universitet för att undersöka om 

                                                      
5 Avdelningschefen är en typ av policymakare som fattar resursallokeringsbeslut på ett sjukhus. 
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läkarstudier har någon inverkan på besluten. Svaren från respektive beslutsfattarkontext 

jämfördes för att undersöka om det finns någon skillnad i ransoneringsbeslut på policy- och 

individnivå. 

1.5. Etiska överväganden 

Denna studie följer Vetenskapsrådets (2011) allmänna rekommendationer för god 

forskningssed bland annat genom att öppet redovisa metoder samt potentiella felkällor vilket 

gör studiens genomförande transparent. Respondenternas deltagande i experimentet är 

frivilligt och studien uppfyller kravet på informerat samtycke genom att i varje enkät 

inkluderar information om hur insamlat material kommer att hanteras (Vetenskapsrådet, 

2011). Samtliga personer har givit sitt samtycke att medverka på fotografier och föreställa 

patienter i enkäten. Då det har rört sig om barn har detta skett med målsmans samtycke. I de 

fall vi inte har fotograferat bilderna själva har upphovsrättsinnehavaren givit oss tillåtelse att 

använda fotografierna i vetenskapligt syfte.  

1.6. Forskningsbidrag 

Denna studie bidrar med fördjupad kunskap om vilka beslut som faktiskt fattas i 

ransoneringssituationer. Genom att undersöka beslutsfattande på policy- respektive 

individnivå undersöks om och i så fall till vilken grad dessa beslut skiljer sig åt, vilket kan ha 

betydelse vid utformningen av nya riktlinjer i hälso- och sjukvården. Genom att samvariera 

två kontextuella faktorer bidrar studiens resultat med kunskap om vilka faktorer som kan 

påverka beslutsfattandet. Resultatet kan således bidra med kunskap om varför den kliniska 

verksamheten/kostnader skiljer sig åt mellan sjukhus. Därtill applicerar vi metodiken som 

används för att undersöka identifierbarhetseffekten i en sjukvårdskontext, vilken tidigare 

främst används i välgörenhetskontexter. Studien bidrar även till området för moralpsykologi, 

genom att studera moraliska dilemman i en realistisk kontext. Då studien jämför beslut i 

ransoneringssituationer mellan läkarstudenter och studenter från andra utbildningsprogram 

kan resultatet öka förståelsen för om läkarstudier påverkar respondenters benägenhet att neka 

vård. 

1.7. Disposition 

I kapitlet Teori (2) presenteras två huvudsakliga etiska teorier som kan ligga till grund för ett 

ransoneringsbeslut. Tidigare studier relaterade till moraliska dilemman, beslutsfattande inom 

sjukvården och kontextfaktorn identifierbarhet presenteras. I kapitlet Metod (3) redogörs för 

enkätens utformning, datainsamlingen samt hur insamlade data analyseras. I kapitlet Resultat 
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och analys (4) presenteras det empiriska resultatet utifrån studiens frågeställningar samt hur 

detta förhåller sig till resultatet från tidigare studier. I kapitlet Diskussion (5) avhandlas vad 

som kan ligga bakom det uppvisade resultatet. Vidare diskuteras resultatets validitet utifrån 

studiens metod. Avslutningsvis behandlas vad resultatet kan ha för implikationer och förslag 

för vidare studier. I Slutsatsen (6) sammanfattas vad studien har kommit fram till. 
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2. Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 
 

2.1. Ekonomisk och etisk teori för ransoneringar i sjukvården 
 

2.1.1. Utilitarism  

Enligt den konsekvensetiska teorin utilitarism är det de totala konsekvenserna för samhället 

som bör leda en individs val av handling när denne står inför ett moraliskt beslut (Collste, 

2010). Konsekvenserna som bedöms består av den aggregerade samhällsnyttan, vilket 

definieras som summan av samtliga individers nyttor i samhället. Varje individs nyttonivå 

påverkas av en rad ekonomiska faktorer såsom hälsa, trygghet, kärlek och konsumtion med 

mera (Collste, 2010). Ett moraliskt beslut som baseras på utilitaristismens princip innefattar 

en jämförelse mellan alternativa resursfördelningar där valet faller på det alternativ som ger 

största möjliga samhällsnytta (Bernfort, 2009). Det alternativ som maximerar samhällsnyttan 

är även det alternativ som är mest effektivt. För att avgöra vad som är effektivt ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv används ofta Kaldor-Hicks kriteriet.6 Enligt detta kriterium är 

en förändring i ekonomin effektiv och samhällsnyttan ökar om vinnarna av förändringen 

hypotetiskt kan kompensera förlorarna (Bernfort, 2009).  

Hälsoekonomiska utvärderingar, som används för att bedöma kostnadseffektiviteten av 

resursallokeringar inom hälso- och sjukvården, utgår från ett utilitaristiskt perspektiv där det 

behandlingsalternativ som maximerar samhällsnyttan är det som är mest önskvärt (Bernfort, 

2009; Tinghög, 2011). Utilitarismen är således normbildande vid utformningar av policys 

inom hälso- och sjukvårdssektorn (Cookson et al., 2008).  

2.1.2. Deontologi  

Deontologi är en pliktetisk teori som menar att en handling bör bedömas som rätt eller fel 

utefter om den är förenlig med plikten eller gällande etisk norm. Inom den deontologiska 

etiken är det handlingens egenvärde som bör leda individens beslut och inte handlingens 

konsekvenser (Collste, 2010). Ett exempel på en deontologisk regel är du skall icke döda eller 

du skall icke stjäla. Att erbjuda dödshjälp vore enligt deontologin otänkbart oavsett hur 

mycket lidande den nödställdes fortsatta liv medför eftersom det strider mot regeln du skall 

icke döda. Enligt filosofen Immanuel Kants7 pliktetik är en handling moraliskt rätt ifall den 

kan upphöjas till allmän lag (Kant och Paton, 2005). Principen för att avgöra vad som är rätt 

                                                      
6 Ursprungligen har Pareto-kriteriet använts som bedömningsgrund, vilket innebär att välfärden ökar om en 

individs nytta ökar utan att någon annans försämras. Till följd av Pareto-kriteriets praktiska begränsningar, 

används främst Kaldor-Hicks kriteriet (Bernfort, 2009). 
7 Immanuel Kant var en tysk filosof som levde på 1700-talet. 
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handlande kallas av Kant för det kategoriska imperativet vilket innebär att en handling är rätt 

endast om den regel eller plikt som motiverar handlingen kan universaliseras (Kant och Paton, 

2005). Att regeln universaliseras innebär att den måste gälla och vara tillämpbar i den aktuella 

situationen såväl som i alla andra liknande situationer för alla människor. Exempelvis kan 

påbudet du skall icke ljuga formuleras ur denna princip då samhället skulle vara ohållbart om 

principen att ljuga tilläts i alla situationer.  

Läkaren och författaren Norman G. Levinsky (1984) antar ett deontologiskt perspektiv då han 

likställer läkaren med en försvarsadvokat vars skyldighet är att försvara sin brottsåtalade 

klient till varje pris. Levinsky menar att läkarens skyldighet är att aldrig neka en patient vård 

och ignorera kostnaden för samhället. Pliktetikens närvaro gör sig tydlig i den internationella 

medicinska koden för medicinsk etik: ”A physician shall act in the patient's best interest when 

providing medical care.” (World Medical Association, 2006). 

2.1.3. Moraliska dilemman 

Ett moraliskt dilemma är en situation där beslutsfattaren tvingas välja mellan två etiska 

principer som står i konflikt med varandra. Två klassiska moraliska dilemman som studerats i 

litteraturen, där utilitaristiska och deontologiska principer ställs mot varandra, är Trolley- och 

Footbridge-dilemmat (Thomson, 1985; Greene et al., 2001; Foot, 2002; Nakamura, 2013). 8 

Trolley-dilemmat innefattar ett val kring om du som åskådare ska dra i en spak eller inte vid 

en järnvägsväxel för att hindra en rusande järnvägsvagn från att köra över och döda fem 

järnvägsarbetare. Om du drar i spaken kommer du att rädda de fem järnvägsarbetarna på 

bekostnad av att döda en järnvägsarbetare som finns på sidospåret. Det utilitaristiska beslutet 

är att dra i spaken eftersom det genererar en nettovinst på fyra liv. Det deontologiska beslutet 

är att inte dra i spaken eftersom handlingen i sig, att döda en person, ses som moraliskt fel 

oavsett konsekvenserna (Thomson, 1985). Footbridge-dilemmat innefattar ett val om att 

knuffa en person ned från en bro för att stoppa den skenande järnvägsvagnen från att döda de 

fem järnvägsarbetarna. Beslutet att knuffa en person motsvarar ett utilitaristiskt beslut medan 

beslutet att låta bli motsvarar ett deontologiskt (Greene et al., 2001). Trots att utfallen är 

desamma, en nettovinst eller förlust på fyra liv, svarar majoriteten av respondenterna i 

empiriska undersökningar ja till att dra i spaken i Trolley-dilemmat medan majoriteten i 

Footbridge svarar nej till att knuffa en person ned från en bro (Greene et al., 2001; Hauser et 

al., 2008).  

                                                      
8 Se appendix A för Greene et al. (2001) fullständiga versioner av Trolley och Footbridge. 
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Greene et al. (2001) menar att det är skillnaden i beslutsfattarkontexten mellan Trolley och 

Footbridge som driver respondenterna till att fatta olika beslut. I Trolley-dilemmat befinner 

du dig som åskådare på ett både fysiskt och psykiskt avstånd från den ensamma 

järnvägsarbetaren. I Footbridge-dilemmat måste du däremot handgripligen skada en annan 

person för att maximera utfallet vilket enligt Greene et al. gör det svårare att agera 

utilitaristiskt. Trolley- och Footbridge har främst använts på grund av att de är allmänt kända 

och för möjligheten att jämföra resultat från olika studier. Greene och Haidt (2002) riktar 

kritik mot realismen i dessa dilemman. De efterfrågar mer kunskap kring moraliska 

bedömningar som återfinns i verkligheten då få studier utforskar moraliska dilemman i andra 

beslutsdomäner. 

2.2. Tidigare experiment om beslutsfattande inom sjukvården 

Redelmeier och Tversky (1990) undersökte medicinska beslut på individ- och gruppnivå och 

fann att individer tar olika beslut beroende på om patienten bedöms som ett enskilt fall eller 

som en del av en grupp jämförbara patienter. Respondenter i studien var mer benägna att 

rekommendera och ge vård då beslutet rörde en identifierad patient9  i jämförelse med en 

grupp okända patienter. Redelmeier och Tversky drog slutsatsen att individer lägger mer vikt 

vid en patients individuella behov när hon bedöms utifrån ett individperspektiv och mer vikt 

vid det generella kostnadseffektivitetskriteriet när patienten bedöms utifrån ett 

grupperspektiv. Redelmeier och Tversky menade att detta gäller både för praktiserande 

vårdpersonal och lekmän.  

Redelmeier och Tversky använder sig av en mellangruppsdesign där ena hälften av 

respondenterna får ta ställning till ett medicinskt beslut på gruppnivå och andra hälften på 

individnivå. I ett av experimenten, som besvarades av lekmän, ombads de välja ett av fyra 

svarsalternativ för att besluta om kvinnor, på gruppnivå, respektive om en kvinna, på 

individnivå med en specifik blodsjukdom ska rekommenderas en medicin som potentiellt kan 

förlänga livet men som också är förenad med en viss risk. I vår studie benämns fallet 

Blodsjukdom och presenteras i sin helhet i appendix A. Redelmeier och Tversky utför samma 

experiment på sjukvårdspersonal. Dessa får emellertid jämföra individ- och grupperspektivet 

för att sedan besvara utifrån vilket perspektiv det är mest troligt att en kollega rekommenderar 

behandlingen. 

Efterföljande studier inom samma forskningsfält finner dock ingen skillnad i medicinska 

beslut som fattas på individnivå i jämförelse med på gruppnivå (Hux et al., 1994; DeKay et 

                                                      
9 Patienten är identifierad för beslutsfattaren genom att initialer, ålder och kön presenteras. 



13 
 

al., 1997). Till följd av detta utförde DeKay et al. (2000) en replikering av fallet 

Blodsjukdom. Vid en närmare undersökning identifierade DeKay et al. två brister i fallets 

design. För det första är informationen inte identisk över versionerna med avseende på 

sannolikhetsram10, vilket enligt DeKay et al. innebär att Redelmeier och Tversky inte med 

säkerhet har kunnat isolera den faktor, individ- och grupperspektiv, de avsett att mäta. För det 

andra ifrågasatte DeKay et al. ordvalet i svarsalternativen och de hävdade att det kan ha lett 

till att respondenterna snarare har gett ett deskriptivt svar om vad de tror att patienten skulle 

göra och inte en rekommendation. DeKay et al. replikerade fallet i originalformat och fick då 

inget signifikant resultat. När DeKay et al. modifierade fallet med avseende på de två 

bristerna fann de att behandlingen rekommenderades i större utsträckning på gruppnivå. 

Experimentet utfördes på blivande nämndemän. I tabell 1 presenteras resultaten för respektive 

experiment där man kan se att resultaten står i konflikt med varandra. DeKay et al. drar 

slutsatsen att Redelmeier och Tverskys resultat från 1990 inte är robust.  

Tabell 1. Fallet Blodsjukdom, resultat från originalstudien samt replikeringar 

Studie   Gruppnivå Individnivå p-värde på skillnaden 

Redelmeier och Tversky (1990) originalversion 
  

 Respondenter n 

 

165 162 

 Rekommendationer % 

 

42% 62% <0,005 

     De Kay et al.  (2000) originalversion 

    Respondenter n 

 

191 197 

 Rekommendationer % 

 

56% 61% 0,8 

     De Kay et al. (2000) reviderad version 

   Respondenter n 

 
210 202 

 Rekommendationer % 

 
63% 53% 0,03 

Notering: Rekommendationer anger antalet respondenter som svarar att de starkt rekommenderar eller föreslår medicinen. 

De Kay et al. reviderade version uttrycker sannolikheten konsekvent på grupp- respektive individnivå samt har reviderade 

svarsalternativ. 

2.3. Identifierbarhetseffekten 

Redelmeier och Tverskys (1990) resultat, att individer fattar olika medicinska beslut beroende 

på perspektiv, kan enligt forskarna själva bero på att människor tenderar att göra en 

distinktion mellan identifierade och statistiska liv. Nationalekonomen Thomas Schelling 

(1968) menade att identifierade individer stimulerar en mer kraftfull och känslomässig 

reaktion vilket medför att deras liv värderas högre gentemot ett statistiskt, okänt, liv. Fenomen 

                                                      
10 För den individuella patienten uttrycks behandlingens effekt på patienten i form av procentuell sannolikhet för 

en förbättring medan den för patientgruppen är uttryckt i procentuell frekvens av patientgruppen. Tidigare 

studier visar att distinktionen mellan sannolikhet och frekvens spelar stor roll i ställningstaganden (Baron, 1997). 

När sådan information skiljer sig över behandlingar är det mycket svårt att isolera vilken faktor som är 

avgörande för beslutet. 
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har kommit att kallas för identifierbarhetseffekten och åsyftar människors tendens att göra 

större personliga uppoffringar för att rädda ett identifierat offer i nöd i förhållande till ett 

statistiskt. Detta beteende står i konflikt med det utilitaristiska perspektivet att ett liv ska 

värderas likvärdigt oavsett hur det presenteras (Persad et al., 1999).   

Studier av identifierbarhetseffekten har främst utförts i fall som illustrerar 

välgörenhetssituationer (Jenni och Loewenstein, 1997; Small och Loewenstein, 2003; 2005; 

Kogut och Ritov 2005a; 2005b). I experimenten undersöks identifierbarhetseffekten genom 

att hälften av respondenterna får fatta beslut rörande en eller flera personer som identifieras 

med exempelvis namn, ålder och bild. Resterande får fatta beslut rörande en eller flera 

statistiska personer där ingen personlig information anges. Samtliga forskare drar slutsatsen 

att respondenter är mer benägna att hjälpa och skänker mer pengar till identifierade enskilda 

personer i jämförelse med statistiska.  
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3. Metod 
 

3.1. Genomförande av experimentet 

Experimentet består av en enkätundersökning i pappersformat där respondenter får ta 

ställning i tolv ransoneringsfall samt besvara en sida med uppföljningsfrågor. Varje enkät är 

inramad med avseende på en av två beslutsfattarkontexter vilka benämns Policynivå 

respektive Individnivå. I varje fall får individer besluta om en grupp statistiska patienter eller 

en enskild identifierad patient, beroende på vilken beslutsfattarkontext enkäten är inramad i, 

ska beviljas en specifik behandling eller inte för en viss sjukdom. Under utformningen av 

enkäten och fallen tog vi hjälp av personer utanför studien. Vårdpersonal och läkarstudenter 

fick ge synpunkter kring de medicinska och ekonomiska aspekterna i ransoneringsfallen. 

Innehållet redigerades i syfte att göra fallen så realistiska som möjligt. Forskare inom 

ekonomi och psykologi gav sina synpunkter på enkätens utformning. Studenter från 

civilekonomprogrammet synade språket och designen av enkäten. En pilotstudie utfördes den 

27 februari 2015 och bestod av tio respondenter. Vid den tidpunkten var ordningen på 

ransoneringsfallen inte de slutgiltiga och ett par fotografier saknades. Efter denna 

pilotomgång gjordes ett fåtal ändringar med avseende på text. 

Experimentet genomfördes vid Linköpings universitet mellan 6 och 13 mars 2015. Data 

samlades in under fyra dagar, varav två dagar på Campus Valla och två dagar på Campus 

US.11 Varje student blev slumpmässigt tilldelad antingen en enkät där ransoneringsfallen var 

inramade för ett beslut på policynivå eller en enkät där ransoneringsfallen var inramade för ett 

beslut på individnivå. Sammanlagt delades 495 enkäter ut varav 246 var inramade på 

Policynivå och 249 inramade på Individnivå.  

Urvalet består av läkarstudenter och studenter från andra högskoleutbildningar på Linköpings 

universitet. Valet att utföra experimentet på studenter och inte på den faktiska målgruppen 

beslutsfattare inom sjukvården, det vill säga praktiserande läkare och avdelningschefer, har 

flera skäl. För det första är det praktiskt eftersom studenter är lättillgängliga och många till 

antalet. För det andra gjordes bedömningen att svarsfrekvensen skulle vara högre för 

studenter än för yrkespraktiserande. Motivet till att gruppera studenterna i läkarstudenter 

respektive studenter från andra högskoleutbildningar, det vill säga övriga studenter, är att det 

                                                      
11 Linköpings universitet har två Campus i Linköping. På Campus Valla finns främst studenter från Filosofiska 

fakulteten, Tekniska högskolan och Utbildningsvetenskap. På Campus Universitetssjukhuset (US) finns främst 

studenter från Medicinska fakulteten. 
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ger möjligheten att undersöka om svar från individer som studerar till läkare skiljer sig från 

individer som inte gör det.  

På Campus US delades 308 enkäter ut till läkarstudenter från sex olika terminer. Sju 

föreläsare kontaktades via mail en föreläsare på plats för att undersöka om ett besök var 

möjligt eller inte. Sex föreläsare svarade ja på förfrågan. Enkäten delades ut i samband med 

pausen eller vid föreläsningens slut. Vid varje föreläsning gavs samma muntliga instruktioner 

i syfte att hålla datainsamlingen identisk. Efteråt bjöds respondenterna på saft och pepparkaka 

som tack för sitt deltagande. Endast ett tiotal av läkarstudenterna valde att inte delta. 

Kontaktmailet samt muntliga instruktioner framförs i appendix B.  

På Campus Valla delades 187 enkäter ut till övriga studenter under två insamlingsformer. 

Cirka hälften av dessa enkäter samlades in i en datasal i samband med ett annat experiment 

där varje respondent satt visuellt skild från andra. 12  Respondenterna fick inga muntliga 

instruktioner förutom att experimentledaren ombad dem att fylla i enkäten. Då antalet 

respondenter som besvarade enkäten i datasalen inte bedömdes vara tillräckligt många 

kompletterades urvalet genom att tillfråga studenter som befann sig i A-huset på Campus 

Valla den 5 mars mellan klockan 09.00 och 14.00. Ingen hänsyn togs till ålder, kön och 

utbildningsbakgrund. 13  Ytterst få avböjde att delta. Enkäterna för respektive 

beslutsfattarkontext delades slumpmässigt ut till varje student och de muntliga instruktionerna 

var samstämmiga för alla. De muntliga instruktionerna kan ses i appendix B. 

3.2. Experimentets design 

Enkäten består av tre delar; inledning, ransoneringsfall samt avslutande uppföljningsfrågor. 

Inledningen av respektive enkät innehåller identisk information om de generella 

förutsättningarna för att besvara enkäten. I andra delen får respondenten svara på tolv 

ransoneringsfall där den aktuella sjukdomen varierar i karaktär. Sista delen av enkäten 

innehåller uppföljningsfrågor rörande ålder, kön, fakultet, utbildningsprogram, termin samt 

tre frågor om hur verklighetstrogna respondenten upplevde att frågorna var, hur svårt och hur 

emotionellt jobbigt denne tyckte det var att svara på fallen. Avslutningsvis kan respondenten 

fylla i övriga kommentarer. Enkäten presenteras i sin helhet i appendix D.  

                                                      
12 De enkäter som samlades in utanför datasalen markerades aldrig men antalet uppskattas till ungefär sextio 

stycken baserat på hur många som svarade på det anslutande experimentet. 
13 A-huset är en byggnad på Campus Valla där studenter från vissa typer av utbildningar, bland annat från 

Civilekonomutbildningen, vistas mer frekvent än studenter från andra utbildningar. 
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Ransoneringsfallen finns i två ordningsföljder och sammanlagt finns alltså 2x2 enkäter. Dessa 

ordningsföljder har lottats fram och redovisas i appendix C. Då vår studie innebär att varje 

respondent utsätts för upprepade mätningar finns risken att det är fallens ordning som ligger 

bakom resultatet, så kallade order effects (Ruxton och Colegrave, 2010). Genom att ha olika 

ordningsföljder minskar vi risken för detta. På grund av att det är en enkät i pappersformat 

vore det opraktiskt att randomisera ordningsföljden ytterligare. Genom att kontrollera för 

ordningsföljden kan vi upptäcka om ordningsföljden påverkar resultaten.  

3.2.1. Mellangruppsjämförelse 

Respondenterna delas slumpvis in i två oberoende grupper där vardera grupp tilldelas en 

särskild behandling. Enkätens ransoneringsfall är identiska mellan grupper förutom med 

avseende på den huvudsakliga faktor som studien avser att mäta, vilken är effekten av 

beslutsfattarkontext. Varje beslutsfattarkontext skiljer sig åt med avseende på två 

samvarierande faktorer; vilken roll respondenten ombeds anta samt om beslutet rör en grupp 

patienter eller en individuell patient. Beslutsfattarkontexten Policynivå innebär att 

respondenten antar rollen som avdelningschef och fattar beslut som berör en grupp statistiska 

och icke-identifierade patienter. Beslutsfattarkontexten Individnivå innebär att respondenten 

antar rollen som läkare och fattar beslut som berör en enskild identifierad patient.  

3.2.2. Inomgruppsjämförelse 

Respektive respondent får besvara flera ransoneringsfall där sjukdomen varierar i karaktär. På 

så vis utgör respondenten sin egen kontrollgrupp och vi kan undersöka om en viss typ av fall 

genererar fler ransoneringar än en annan. I experimentet klassificeras fallen utefter om de är 

livsavgörande eller livskvalitetshöjande. I de livsavgörande fallen handlar besluten om en 

behandling som potentiellt kan förlänga patienters liv. I de livskvalitetshöjande fallen är 

patienters liv aldrig i fara men behandlingen kan lindra alternativt ta bort symptomen av en 

åkomma samt förbättra patienters livskvalitet. Sjukdomarnas karaktär varieras för att 

undersöka hur effekten av beslutsfattarkontext ser ut för respektive kategori av 

ransoneringsfall.14 I vår undersökning är fem fall klassificerade som livsavgörande och sex 

fall som livskvalitetshöjande. 

  

                                                      
14 Det ligger dock utanför ramen för denna studie att testa skillnaden i effekt av beslutsfattarkontext mellan 

livsavgörande och livskvalitetshöjande, det vill säga en difference-in-difference hypotes. Däremot testar vi varje 

kategori separat och gör robustcheck för kontrollvariabler. 
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Tabell 2. Livsavgörande ransoneringsfall, ett urval från enkäten 

Fallet Äggstockscancer 

Policynivå Individnivå 

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.  
 

Du är läkare. Din patient Petra 34 år har en långt 
utvecklad äggstockscancer. Hon har genomgått 
kemoterapi och strålbehandling i två omgångar men 
fått tillbaka cancern igen. Petra 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 med kemoterapi och strålbehandling. 

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 med kemoterapi och strålbehandling. 

Alternativet är att låta pengarna finansiera andra behandlingar på sjukhuset. 
 
Godkänner du förslaget att skriva ut Huxol till patienter som får 
återkommande äggstockscancer? 
□ Ja 
□ Nej 

Alternativet är att låta pengarna finansiera andra behandlingar på sjukhuset. 
 
Väljer du att behandla Petras återkommande äggstockscancer med Huxol? 
 
□ Ja 
□ Nej 

Fallet Hjärtsjukdom 

Policynivå Individnivå 

Du är avdelningschef på ett sjukhus. Du ska ta beslutet om sjukhuset ska införa 
en alternativ behandlingsform för patienter som föds med obotlig 
hjärtsjukdom. 
 
 
 
 
 
Med standardbehandling överlever barn med denna obotliga hjärtsjukdom till 
tonåren. Den alternativa behandlingen förlänger ett barns liv med ytterligare 
tio år. Denna behandlingsform kostar 500 000 kr mer per år än den 
standardiserade. 
 

Du är läkare. Din patient Signe 1 år lider av en medfödd 
och obotlig hjärtsjukdom. Signes föräldrar kommer till 
dig och berättar att de har hört om en alternativ 
behandlingsform. Föräldrarna ber om att dottern ska få 
denna behandling. 
 
 
Med standardbehandling överlever barn med denna 
obotliga hjärtsjukdom till tonåren. Den alternativa 
behandlingen förlänger ett barns liv med ytterligare tio år. Denna 
behandlingsform kostar 500 000 kr mer per år än den standardiserade. 

Alternativet är att låta pengarna finansiera andra behandlingar på sjukhuset. 
 
Väljer du att införa den alternativa behandlingsformen?  
□ Ja 
□ Nej 

Alternativet är att låta pengarna finansiera andra behandlingar på sjukhuset. 
 
Väljer du att ge Signe den alternativa behandlingen? 
□ Ja 
□ Nej 

Fallet Hjärntumör 

Policynivå Individnivå 

Du är avdelningschef på ett sjukhus. Du ska ta ett beslut om hjärnoperationer 
ska erbjudas eller inte till patienter som diagnostiseras med en elakartad 
hjärntumör. Utan behandling överlever de i genomsnitt sex månader efter en 
diagnos. 
 

Du är läkare. Din patient Göran 60 år har 
diagnostiserats med en elakartad hjärntumör. Utan 
behandling beräknas han leva i ungefär sex månader 
till. En operation är det enda alternativet som finns. 

Den enda hjärnoperation som finns tillgänglig i dagsläget för denna typ av 
hjärntumör är mycket riskfylld. Chansen att överleva och bli fullt frisk är 10 %. 
Operationen kostar 2 000 000 kr per patient.  
 

Den enda hjärnoperation som finns tillgänglig i dagsläget för denna typ av 
hjärntumör är mycket riskfylld. Chansen att överleva och bli fullt frisk är 10 %. 
Operationen kostar 2 000 000 kr per patient. 
 

Alternativet är att pengarna används för att finansiera andra behandlingar på 
sjukhuset. 
 
Väljer du att erbjuda operationen till patienter som diagnostiseras med 
denna elakartade hjärntumör? 
□ Ja 
□ Nej 

Alternativet är att pengarna används för att finansiera andra behandlingar på 
sjukhuset. 
 
Väljer du att operera bort Görans elakartade tumör? 
□ Ja 
□ Nej 
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Tabell 3. Livskvalitetshöjande ransoneringsfall, ett urval från enkäten 

Fallet Alzheimers 

Policynivå Individnivå 

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. 
 
 
 
 
 

Du är läkare. Din patient Britta 56 år lider av Alzheimers 
sjukdom som gradvis förvärras. Hon är virrig till följd av 
sjukdomen vilket försvårar hennes vardagsliv. Utifrån 
hennes nuvarande tillstånd förväntas hon kunna leva i 
tio år till. Britta 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 200 000 kr mer per år 
än standardmedicinen. 
 

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 200 000 kr mer per år 
än standardmedicinen. 

Alternativet är att pengarna används för att finansiera andra behandlingar på 
sjukhuset. 
 
Väljer du att erbjuda medicinen Taxil till patienter som drabbas av 
Alzheimers? 
□ Ja 
□ Nej 

Alternativet är att pengarna används för att finansiera andra behandlingar på 
sjukhuset.  
 
Väljer du att ge Britta medicinen Taxil? 
□ Ja 
□ Nej 

Fallet Diabetes 

Policynivå Individnivå 

Du är avdelningschef på ett sjukhus. Du ska besluta om avdelningen ska 
erbjuda en insulinpump till alla patienter med diabetes typ I.  
 
 
 

Du är läkare. Din patient Lena 42 år har diabetes typ I. 
Hon är vid god hälsa och har stabila blodsockervärden. 
Lena kommer till dig och ber om att få en 
insulinpump.  
 

Med en insulinpump kan patienten leva ett bekvämare och mer flexibelt liv. I 
dagsläget erbjuds endast insulinpumpar till patienter där 
injektionsbehandlingen är problematisk. Insulinpumpen kostar 40 000 kr. 
Därutöver tillkommer en kostnad på 25 000 kr mer per patient och år än för 
standardbehandlingen med sprutor.   

Med en insulinpump kan patienten leva ett bekvämare och mer flexibelt liv. I 
dagsläget erbjuds endast insulinpumpar till patienter där 
injektionsbehandlingen är problematisk. Insulinpumpen kostar 40 000 kr. 
Därutöver tillkommer en kostnad på 25 000 kr mer per patient och år än för 
standardbehandlingen med sprutor. 

Alternativet är att pengarna används för att finansiera andra behandlingar på 
sjukhuset.  
 
Väljer du att erbjuda en insulinpump till patienter med diabetes typ I? 
□ Ja 
□ Nej 

Alternativet är att pengarna används för att finansiera andra behandlingar på 
sjukhuset. 
 
Väljer du att ge Lena en insulinpump? 
□ Ja  
□ Nej 

Fallet Kortväxt 

Policynivå Individnivå 

Du är avdelningschef på ett sjukhus. Du ska ta ett beslut om sjukhuset ska 
erbjuda behandling med tillväxthormoner för ovanligt kortväxta barn i 
tioårsåldern. 
 

Din patient Erik är 10 år och ovanligt kort för sin ålder. 
Erik och hans föräldrar befarar att hans knappa längd 
kommer att ha negativa effekter på hans framtida 
framgångar i livet. De ber om att Erik ska få behandlas 
med tillväxthormoner. 
 
 

Alternativet är att pengarna används för att finansiera andra behandlingar på 
sjukhuset.  
 
Väljer du att erbjuda behandling med tillväxthormoner till ovanligt kortväxta 
barn? 
□ Ja 
□ Nej 

Alternativet är att pengarna används för att finansiera andra behandlingar på 
sjukhuset.  
 
Väljer du att behandla Eriks ovanliga kortväxt med tillväxthormoner?  
 
□ Ja 
□ Nej 
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3.2.3. Ransoneringsfallens konstruktion 

Elva av enkätens tolv ransoneringsfall är egendesignade med inspiration och vägledning från 

Gustav Tinghög. Fallet Blodsjukdom är en replikering från DeKay et al. (2000) studie.15 De 

egendesignade fallen bygger på metodiken som används i Trolley- och Footbridge. Dilemman 

på Policynivå kan betraktas som en variant av Trolley-dilemmat eftersom avdelningschefen 

håller ett fysiskt och psykiskt avstånd till patienterna. Dilemman på individnivå kan i denna 

studie betraktas som en variant av Footbridge-dilemmat eftersom läkarens beslut har en 

omedelbar påverkan på sin patients liv och hälsa. Respondenten ställs inför 

ransoneringsdilemman i en given beslutsfattarkontext där utilitaristiska och deontologiska 

värden står i konflikt med varandra. Konsekvenserna av att svara utilitaristiskt eller 

deontologiskt är identiska mellan beslutsfattarkontexter. I tabell 2 och 3 presenteras sex av de 

totalt elva egendesignade ransoneringsfallen från enkäten. Samtliga fall rör 

ransoneringssituationer till följd av knappa, finansiella resurser.16  

Varje ransoneringsfall består av tre textstycken och avslutas med att respondenten får frågan 

om denne väljer att erbjuda en viss behandling på sjukhuset respektive till patienten. Det 

första stycket introducerar beslutssituationen och respondenten får en påminnelse om sin roll; 

”Du är läkare” eller ”Du är avdelningschef”. Det andra stycket beskriver kortfattat 

sjukdomens behandlingar utifrån medicinska och ekonomiska aspekter och informationen är 

identisk mellan beslutsfattarkontexter. Det sista stycket upplyser om konsekvensen av att neka 

behandling och är också identiskt mellan beslutsfattarkontexter. Den avslutande frågan är 

ställd något annorlunda beroende på om enkäten är inramad som Policynivå eller Individnivå.  

                                                      
15 DeKay et al. (2000) modifierade fallet Blodsjukdom från originalversionen i Redelmeier och Tverskys (1990) 

studie. I appendix A återfinns originalversionen och den modifierade versionen av fallet Blodsjukdom. 
16 Ransonering kan ske på flera sätt, bland annat genom både tid och nekande av vård. Dessutom kan ett 
ransoneringsbeslut vara en följd av knappa materiella resurser, såsom organ (Tinghög, 2011). Denna 
studie antar dock ett ekonomiskt perspektiv och undersöker därmed endast ransoneringsbeslut till följd 
av knappa monetära resurser.  
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Det första stycket i fallet Äggstockscancer presenteras i tabell 4. 

Tabell 4. Fallet Äggstockscancer, första stycket  

 
Policynivå Individnivå 

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. 

Du är läkare. Din patient Petra 34 år har en 

långt utvecklad äggstockscancer. Hon har 

genomgått kemoterapi och strålbehandling i två 

omgångar men fått tillbaka cancern igen. Petra 

ber om en behandling med läkemedlet Huxol 

istället för att återigen genomgå vanlig 

standardbehandling. 

På policynivå ska respondenten anta en avdelningschefs grupperspektiv. Respondenten blir 

ombedd att ta ett beslut om att erbjuda en viss behandling till en grupp patienter eller inte. 

Patienter som berörs av beslutet är således okända och statistiska. På individnivå ska 

respondenten anta en läkares individperspektiv. Respondenten får i ett personligt möte med en 

patient en explicit begäran från denne om att ge en viss behandling. Patienten med en given 

diagnos identifieras med namn, ålder och en bild, vilket följer den tidigare forskningens 

metodik för att identifiera målpersonen (Jenni och Loewenstein, 1997; Small och 

Loewenstein 2003; 2005; Kogut och Ritov 2005a; 2005b).   

Inom beslutsfattarkontexten individnivå varieras den identifierade patientens karaktärsdrag 

med avseende på namn, ålder, kön samt utseende. Dessa drag varieras eftersom exempelvis 

ålder är en faktor som läkare tar hänsyn till i sina beslut (Hurst et al., 2006). Med anledningen 

av att vi vill undvika att respondenter svarar utefter andra etiska principer, som exempelvis 

kan vara av diskriminerande karaktär, har vi uteslutit bilder på personer tillhörande 

minoritetsgrupper. Namn och bild väljs utifrån vår bedömning av ”medelsvenssons”.17 På 

individnivå tillkommer även i vissa fall information kring patientens individuella hälsostatus 

till exempel; “Hon är virrig till följd av sjukdomen…”, “Hon är vid god hälsa…” och “Jörgen 

har numera svårt att andas”. Denna information ska göra patientens identifierbarhet mer 

påtaglig och vi bedömer inte att den skulle påverka respondentens uppfattning om 

behandlingens kostnadseffektivitet. Vi vill hålla information som kan påverka den 

ekonomiska bedömningen av behandlingens effektivitet identiska mellan 

beslutsfattarkontexter.  

                                                      
17 Begreppet medelsvensson är vedertaget i talspråk och används bland annat av Statistiska Centralbyrån 
som benämning för en genomsnittlig, svensk medborgare. 
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Andra och tredje stycket presenteras i tabell 5 och är identiskt på policy- och individnivå; 

Tabell 5. Fallet Äggstockscancer, andra och tredje stycket 

 

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 med kemoterapi och strålbehandling. 

 

Alternativet är att låta pengarna finansiera andra behandlingar på sjukhuset. 

Här presenteras medicinsk och ekonomisk information om en alternativ behandling i form av 

förväntad hälsoeffekt och kostnad i jämförelse med standardbehandlingen eller ingen 

behandling alls. Informationen är utformad på ett sådant sätt att den kan förstås av personer 

utan medicinsk kunskap. Respondenten uppmärksammas även på att resurserna som besparas 

vid en ransonering har en alternativ användning. Den alternativa användningen är inte 

definierad eftersom denna information sällan finns tillgänglig i verkligheten. 

Ransoneringsfallen skiljer sig åt med avseende på behandlingens kostnad, konsekvens samt 

om den är förenad med någon risk. Det finns en möjlighet att individer reagerar på 

information kring risk och kostnad varför vi varierar dessa faktorer mellan fallen. Denna 

variation bedöms inte påverka effekten av beslutsfattarkontext eftersom informationen hålls 

konstant inom respektive fall på både policy- och individnivå. Den förväntade reaktionen bör 

snarare visa sig i en nivåskillnad i andel ransoneringar mellan respektive ransoneringsfall. 

Frågan i respektive beslutsfattarkontext presenteras nedan i tabell 6. 

Tabell 6. Fallet Äggstockscancer, frågan 

 
Policynivå Individnivå 

Godkänner du förslaget att skriva ut Huxol till 

patienter som får återkommande 

äggstockscancer? 

 

□ Ja 

□ Nej 

Väljer du att behandla Petras återkommande 

äggstockscancer med Huxol? 

 

 

□ Ja 

□ Nej 

På individnivå upprepas namnet på patienten för att återigen uppmärksamma respondenten 

om att beslutet berör en bestämd patient. I de fall då vi använder värdeladdade ord såsom 

elakartad och svåråtkomlig, vilka respondenterna potentiellt kan reagera på, finns dessa med i 

båda beslutsfattarkontexter. För att kunna mäta benägenheten att ransonera i form av ett 

nekande av vård får respondenten endast två svarsalternativ. Ja tolkas som ett deontologiskt 
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beslut att ge vård oavsett kostnad medan nej tolkas som ett utilitaristiskt beslut att neka en 

behandling på grund av att den inte är kostnadseffektiv. Orden ja respektive nej är gör valet 

tydlig och är svåra att misstolka. 

3.2.4. Replikering av fallet Blodsjukdom 

För att kunna jämföra denna studies resultat med resultatet från tidigare studier genomförs en 

replikering av fallet Blodsjukdom. I tabell 7 presenteras fallet där texten i kolumnen 

Gruppnivå har inkluderats i enkäten inramad på Policynivå och texten i kolumnen Individnivå 

har inkluderats i enkäten inramad på Individnivå. Vi valde att översätta den modifierade 

versionen av DeKay et al. (2000) eftersom Redelmeier och Tverskys (1990) originalversion 

inte är identiskt på grupp- respektive individnivå. 18  Fallet Blodsjukdom har fyra 

svarsalternativ och saknar bild vilket är en skillnad från våra egendesignade ransoneringsfall. 

Replikeringen är placerad sist av fallen i enkäten i både ordningsföljd A och B eftersom att 

den skiljer sig från övriga fall.  

Tabell 7. Fallet Blodsjukdom modifierad version av DeKay et al. (2000) 

Fallet Blodsjukdom 

Gruppnivå Individnivå 

Vissa medelålders kvinnor har en särskild obotlig 
blodsjukdom. Med behandling förväntas de leva 
mellan fem och tio år utan symptom för att sedan dö. 
Anta att det finns en medicin som kan läggas till i 
deras behandling och som har visat sig vara effektiv 
men som ibland kan göra tillståndet värre.  

L.M. är en medelålders kvinna som har en särskild 
obotlig blodsjukdom. Med behandling förväntas 
hon leva mellan fem och tio år utan symptom för 
att sedan dö. Anta att det finns en medicin som 
kan läggas till i hennes behandling och som har 
visat sig vara effektiv men som ibland kan göra 
tillståndet värre.  

Med den extra medicinen förväntas 85 % av kvinnorna 
med denna åkomma förlänga sina liv med två år och 
15 % av kvinnorna förlorar fyra år av sina liv. 

Med den extra medicinen förväntas 85 % av 
kvinnorna med denna åkomma förlänga sina liv 
med två år och 15 % av kvinnorna förlorar fyra år 
av sina liv. 

Om du blev tillfrågad att ge din åsikt, vilken 
behandling skulle du då rekommendera i denna 
situation?  

Om du blev tillfrågad att ge din åsikt, hur starkt 
skulle du rekommendera medicinen för L.M. i 
denna situation? 

□ Starkt rekommendera att de tar medicinen 
□ Föreslå att de ska ta medicinen 
□ Föreslå att de inte ska ta medicinen 
□ Starkt rekommendera att de inte tar medicinen 

□ Starkt rekommendera att hon tar medicinen 
□ Föreslå att hon ska ta medicinen 
□ Föreslå att hon inte ska ta medicinen 
□ Starkt rekommendera att hon inte tar medicinen 

Notering: Översättningen är vår egen. För engelsk version, se Appendix A. 

 

  

                                                      
18 I originalversionen är fallet inte identiskt med avseende på sannolikhet samt att ordvalet i svarsalternativen är 

oklara, se avsnitt 2.2. 
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3.3. Dataanalys 

3.3.1. Variabler 

I tabell 8 finns en översikt av samtliga variabler i experimentet samt hur dessa kodas för att 

analysera studiens resultat. 

Tabell 8. Sammanställning av variabler i experimentet 

Variabel Typ Kodning 

Andel utilitaristiska svar, ῩU Beroendevariabel 
Kontinuerlig variabel som antar ett 

värde mellan 0 och 1 

Antal utilitaristiska svar per fall, Yf Beroendevariabel Diskret variabel 

Rekommendera vård Beroendevariabel 

 

0=Svarsalternativ 3 och 4,  

inte föreslå eller rekommendera  

1=Svarsalternativ 1 och 2, 

föreslå eller rekommendera 

 

Beslutsfattarkontext Oberoende variabel 
0=Individnivå  

1=Policynivå 

Läkarstudier Kontrollvariabel 
0=Övrig student  

1= Läkarstudent 

Klinisk erfarenhet Kontrollvariabel 

 

0=Läkarstudent utan klinisk erfarenhet  

1=Läkarstudent med klinisk erfarenhet 

Kön Kontrollvariabel 

 

0=Man 

1=Kvinna 

 

Ålder 
Kontrollvariabel Diskret variabel 

Ordningsföljd Kontrollvariabel 
0=Ordningsföljd A  

1=Ordningsföljd B 

Experimentet består av den oberoende variabeln Beslutsfattarkontext som betecknar om 

beslutet fattas på individnivå eller på policynivå. Variabeln kodas som en dummy och antar 

värdet (0) för Individnivå eller (1) för Policynivå. Beroendevariabeln, som vi benämner Andel 

utilitaristiska svar (ῩU), mäter andelen nekande svar och är ett medelvärde av alla 

respondenters andel nej-svar över besvarade fall. Denna beroendevariabel är kontinuerlig vid 

undersökningen av ransoneringsbeslut på policynivå respektive på individnivå i samtliga fall, 

i livsavgörande fall samt i livskvalitetshöjande fall. Beräkningen av andelen utilitaristiska svar 

(ῩU) utförs i två steg. Först beräknas andelen utilitaristiska svar (Ui) för individ i genom att ta 

summan av antal nej-svar dividerat med antal besvarade fall (Si) för individ i enligt ekvation 
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[1]. Si kan således anta ett värde mellan 0 och 11.  Sedan summeras andelen ransoneringar för 

varje individ i och divideras med det totala antalet individer N i urvalet enligt ekvation [2].  

𝑈𝑖 =
∑ 𝑁𝑒𝑗𝑖

𝑆𝑖
    [1] 

Ῡ𝑈 =
∑ 𝑈𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
  [2] 

När respektive ransoneringsfall undersöks separat presenteras beroendevariabeln (Yf) som 

Antal utilitaristiska svar vilket innefattar antalet respondenter som svarar utilitaristisk i 

respektive ransoneringsfall, enligt ekvation [3]. Beroendevariabeln är dock binär i 

regressionsanalyser för respektive ransoneringsfall där variabeln antar värdet (0) för ja och (1) 

för nej. 

Y𝑓 =  ∑ 𝑁𝑒𝑗𝑓 [3] 

Replikeringen av fallet Blodsjukdom behandlas separat där beroendevariabeln Rekommendera 

vård är en binär dummyvariabel och kodas som (0) för svarsalternativ 3 och 4; inte föreslå 

eller rekommendera, respektive (1) för svarsalternativ 1 och 2; föreslå eller rekommendera. 

Experimentet inkluderar fem kontrollvariabler; Läkarstudier, Klinisk erfarenhet, Kön, Ålder 

samt Ordningsföljd. Variabeln Läkarstudier är en binär dummyvariabel och syftar till att 

undersöka om studenter som studerar på läkarprogrammet har en annorlunda svarsprofil än de 

som studerar på andra högskoleutbildningar. Läkarstudier kodas (0) för övriga studenter och 

(1) för läkarstudenter. Variabeln Klinisk erfarenhet är en binär dummyvariabel som syftar till 

att undersöka om läkarstudenter som haft praktik och därigenom erhållit klinisk erfarenhet har 

en annorlunda svarsprofil gentemot läkarstudenter utan kliniskt erfarenhet. Klinisk erfarenhet 

kodas (0) för ingen klinisk erfarenhet och (1) för klinisk erfarenhet. Variabeln baseras på 

angiven termin bland läkarstudenter som besvarat enkäterna. Läkarstudenter vid Linköpings 

universitet har klinisk praktik från och med termin 7. Variabeln för Kön kodas (0) för man 

och (1) för kvinna och variabeln Ålder kodas enligt angiven siffra. Variabeln Ordningsföljd 

kodas (0) för ordningsföljd A och (1) för ordningsföljd B.  

3.3.2. Statistiska och ekonometriska metoder 

För dataanalyser används det statistiska programmet Eviews och SPSS. I tabell 9 presenteras 

vilka tester som berör respektive beroendevariabel. För statistisk inferens av medelvärden och 
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medianer genomförs parametriska respektive icke-parametriska tester. Regressioner utförs för 

att inkludera experimentets kontrollvariabler och undersöka om resultaten är robusta.  

Tabell 9. Sammanställning av beroendevariabler samt lämpliga inferensmetoder och 

regressionsmodeller 

Beroendevariabel Namn Variabeltyp Ransoneringsfall Urvalsgrupp 

Jämförelse av 

medelvärde och 

median Regression 

Andel ransoneringar ῩU Kontinuerlig Samtliga, 

Livsavgörande, 

Livskvalitetshöjande 

Samtliga studenter 

Läkarstudenter och 

övriga studenter 

Läkarstudenter med 

och utan klinisk 

erfarenhet 

 

Oberoende t-test  

Mann-Whitney 

Ordinary 

Least 

Squares 

Antal utilitaristiska 

svar 

 

Yf Diskret Fall 1-11 separat Samtliga studenter Chi-två test Binär 

logistisk 

regression 

Rekommendera vård Rek_ Kontinuerlig Fall 12, Blodsjukdom Samtliga studenter Oberoende t-test - 

För de kontinuerliga variablerna utförs ett tvåsidigt oberoende t-test för att testa skillnaden i 

andel utilitaristiska svar mellan policynivå och individnivå. Det oberoende t-testet är ett 

parametriskt test som utgår ifrån att data är normalfördelad (Friedman och Sunder, 1994). 

Även ett Mann-Whitney test utförs för att testa skillnaden i medianvärde mellan policy- och 

individnivå. Mann-Whitney är ett icke-parametriskt test som inte antar att data har någon 

specifik fördelning (Friedman och Sunder, 1994). Vid undersökning av beroendevariabeln 

andel utilitaristiska svar utför vi linjära regressioner, med metoden Ordinary Least Squares, 

vid kontroll av läkarstudier, klinisk erfarenhet, kön, ålder samt ordningsföljd.  För den 

diskreta variabeln antal utilitaristiska svar utförs chi-två test för att jämföra observerad 

frekvens mot förväntad frekvens av antal respondenter som svarar utilitaristiskt på policy- och 

individnivå i respektive ransoneringsfall. Vid kontroll för kön, ålder samt ordningsföljd utförs 

binära logistiska regressioner för att undersöka sannolikheten att svara utilitaristiskt i 

respektive fall.  

3.3.3. Hypoteser 

För att svara på studiens frågeställningar formuleras fyra hypoteser. För den första 

frågeställningen, om respondenter uppvisar någon skillnad i andel utilitaristiska svar beroende 

på beslutsfattarkontext, formuleras en hypotes som utgår från den deontologiska pliktetiken 

att läkaren bör tjäna sin patients intressen och från normen att policymakare bör värna om 

samhällets gemensamma intressen. 
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Hypotes 1: Respondenter är mer utilitaristiska när ransoneringsbeslut fattas på policynivå i 

jämförelse med när ransoneringsbeslut fattas på individnivå. 

H0: Ῡpolicynivå = Ῡindividnivå 

HA: Ῡpolicynivå > Ῡindividnivå 

För vår andra frågeställning, hur respondenter påverkas av beslutsfattarkontexterna policy- 

och individnivå i livsavgörande respektive i livskvalitetshöjande fall, formulerar vi två 

hypoteser.  

Hypotes 2a: Respondenter är mer utilitaristiska när ransoneringsbeslut fattas på policynivå i 

jämförelse med när ransoneringsbeslut fattas på individnivå i de livsavgörande fallen. 

H0: ῩLIV_Policynivå = ῩLIV_individnivå 

HA: ῩLIV_Policynivå > ῩLIV_Individnivå 

Hypotes 2b: Respondenter är mer utilitaristiska när ransoneringsbeslut fattas på policynivå i 

jämförelse med när ransoneringsbeslut fattas på individnivå i de livskvalitetshöjande fallen. 

H0: ῩKVAL_Policynivå = ῩKVAL_individnivå 

HA: ῩKVAL_Policynivå > ῩKVAL_Individnivå 

För vår tredje frågeställning formuleras en difference in difference-hypotes för att testa 

skillnaden i effekt av beslutsfattarkontext för respektive studentgrupp. Hypotes tre utgår från 

ett antagande om att läkarstudenter i större utsträckning påverkas av den pliktetiska koden i 

jämförelse med övriga studenter. När läkare ställs inför en identifierad patient på individnivå 

förmodas de agera utifrån koden och följaktligen fatta deontologiska beslut i större 

utsträckning i jämförelse med lekmän. Läkarstudenter förväntas således uppvisa en större 

skillnad i beslut mellan beslutsfattarkontexterna policy- och individnivå.  
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Hypotes 3: Läkarstudenter uppvisar en större relativ skillnad i andel utilitaristiska svar på 

policy- och individnivå i jämförelse med övriga studenter. 

H0: Ῡpolicynivå_läkare - Ῡindividnivå_läkare = Ῡpolicynivå_övriga - Ῡindividnivå_övriga 

HA: Ῡpolicynivå_läkare - Ῡindividnivå_läkare > Ῡpolicynivå_övriga - Ῡindividnivå_övriga 

Nollhypotesen eftersträvas att förkastas på 5 % signifikansnivå. 
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4. Resultat och analys  
 

4.1. Deskriptiv data 

Av totalt 495 enkäter som delades ut inkluderas 479 i analysen. Efter en randomisering av 

enkätens två beslutsfattarkontexter svarade 237 studenter på beslutsfattarkontexten policynivå 

och 242 studenter på beslutsfattarkontexten individnivå. Fjorton enkäter exkluderas på grund 

av att studenterna inte följde instruktionerna; de samarbetade och såg därmed båda 

beslutsfattarkontexter. Två enkäter exkluderas på grund av att de inte fylldes i. Tolv studenter 

fyllde inte i uppföljningsfrågorna varför dessa enkäter exkluderas ur resultatet och analysen 

för den tredje frågeställningen då svaren från de två studentgrupperna jämförs. 

Tabell 10 ger en översikt av könfördelningen av samtliga respondenter.  Antalet kvinnor i 

experimentet uppgår till 266 stycken vilket är 55,5% av urvalet. Antalet läkarstudenter som 

har besvarat enkäten är 308 stycken, varav 196 stycken (63,6%) är kvinnor. Gruppen övriga 

studenter i experimentet uppgår till 159 stycken, varav 70 stycken (44,0%) är kvinnor. 

Könsfördelningen är jämn vilket redovisas i tabell 9. Figur 1 ger en översikt av 

åldersfördelningen bland samtliga respondenter. Medelåldern är 23,6 år och en övervägande 

majoritet är mellan 20 och 25 år. Inom gruppen läkarstudenter studerar 161 stycken (52,3%) 

på termin 1-6 vilket innebär att de inte haft någon klinisk praktik. Totalt 147 stycken (47,7%) 

läkarstudenter studerar på termin 7-11, vilket innebär att de har klinisk erfarenhet. Deskriptiv 

data för läkarstudenternas fördelning över terminer återfinns i appendix C. De övriga 

studenternas utbildningsbakgrund varierar och uppgår till totalt 17 olika program, vilka 

redovisas i appendix C. 
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Tabell 10. Fördelning av respondenter 

  
Beslutsfattarkontext 

 Urvalsgrupp Totalt n (%) Policynivå Individnivå 

Alla respondenter n (%) 479 (100%) 237 (49,5%) 242 (50,5%) 

Kvinna n (%) 266 (55,5%) 132 (49,6%) 134 (50,4%) 

Ej angivet n (%) 13 (2,7%) 
  

    
Läkarstudenter n (%) 308 (100%) 153 (49,7%) 155 (50,3%) 

Kvinna n (%) 196(63,6%) 94 (48,0%) 102 (52,0%) 

    
Övriga studenter n (%) 159 (100%) 79 (49,7%) 80 (50,3%) 

Kvinna n (%) 70 (44,0%) 38 (54,3%) 32 (45,7%) 

 

Figur 1. Åldersfördelning för samtliga respondenter 

 

4.2. Utilitaristiska svar på policy- och individnivå 

För att besvara frågeställningarna används svaren från de elva ransoneringsfallen. Differensen 

i andel utilitaristiska svar mellan beslutsfattarkontexter är positiv om respondenter är mer 

utilitaristiska och ransonerar vård i större utsträckning på policynivå i jämförelse med 

individnivå. Differensen benämns även som effekten av beslutsfattarkontext.  

Tabell 11 presenterar andelen utilitaristiska svar i samtliga fall samt uppdelat i livsavgörande 

och livskvalitetshöjande fall. För samtliga fall är andelen utilitaristiska svar på policynivå 

45,8 % och andelen utilitaristiska svar 44,6 % på individnivå. Detta ger en differens på 1,2 

procentenheter fler utilitaristiska svar på policynivå i jämförelse med på individnivå. 

Resultatet för alla respondenter används för att testa hypotes 1: Respondenter är mer 

utilitaristiska när ransoneringsbeslut fattas på policynivå i jämförelse med när 
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ransoneringsbeslut fattas på individnivå. Ett oberoende t-test och ett Mann-Whitney test visar 

att det inte finns statistiskt säkerhetsställda skillnader i andel utilitaristiska svar mellan policy- 

och individnivå i samtliga ransoneringsfall. Nollhypotesen att det inte finns några skillnader i 

andel utilitaristiska svar mellan beslutsfattarkontexter kan inte förkastas.   

Tabell 11. Andel utilitaristiska svar för alla respondenter 

  
Beslutsfattarkontext 

  
p-värde på skillnadenϮ 

        
Ransoneringsfall Totalt Policynivå Individnivå Differensǂ   Oberoende t-test Mann-Whitney 

Samtliga fall 
       

Andel utilitaristiska svar 45,2% 45,8% 44,6% 1,2 
 

0,391 0,274 

Livsavgörande fall 
       

Andel utilitaristiska svar 32,8% 35,7% 30,0% 5,7 
 

0,003 0,008 

Livskvalitetshöjande fall 
       

Andel utilitaristiska svar 55,5% 54,3% 56,7% -2,4 
 

0,208 0,180 

    
 

   
Respondenter n (%) 479 (100%) 237 (49,5%) 242 (50,5%)         

Notering: Andel utilitaristiska svar presenteras i tabellen som ett medelvärde för samtliga respondenters andel nej-svar över besvarade fall. 

ǂ Differensen avser skillnaden i procentenheter för ransoneringar på policynivå i förhållande till individnivå.  
 

Ϯ Differensen är statistiskt signifikant skild från noll vid p<0,05. 
 

Resultaten från regressioner för andel utilitaristiska svar i samtliga ransoneringsfall redovisas 

i tabell 12. Koefficienten för beslutsfattarkontext visar att skillnaden i andel utilitaristiska svar 

är 1,2 procentenheter större på policynivå än på individnivå, liksom tidigare. Effekten av 

beslutsfattarkontext på andel utilitaristiska svar kan inte statistiskt säkerhetsställas på 5 % 

signifikansnivå. Kontrollvariablerna kön, ålder samt ordningsföljd uppvisar en liten påverkan 

på andelen utilitaristiska svar men dessa koefficienter är inte statistiskt skilda från noll på 5 % 

signifikansnivå.  
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Tabell 12. Regression för andel utilitaristiska svar inklusive kontrollvariabler i samtliga 

ransoneringsfall 

 
modell (I) modell (II) 

  koeff p-värdeϮ koeff p-värdeϮ 

Beslutsfattarkontextǂ 0,012 0,391 0,015 0,296 

Kön 
  

-0,016 0,286 

Ålder 
  

0,001 0,531 

Ordningsföljd 
  

0,014 0,330 

Konstant 0,446 0,000 0,416 0,000 

     
Respondenter n 479   465   

Notering: Alla regressioner är Ordinary Least Squares.   
Beroendevariabeln är andel utilitaristiska svar över samtliga besvarade fall.    

ǂ Beslutsfattarkontext avser Policynivå där Individnivå utgör referens.    

Ϯ Koefficienter är signifikanta vid p<0,05.  

 

Testen för studiens första hypotesprövning kan inte bekräfta att respondenterna i studien är 

mer utilitaristiska i ransoneringsbeslut på policynivå i jämförelse med på individnivå vilket 

går emot vad Redelmeier och Tversky finner i sin studie (1990). Detta stämmer emellertid 

överens med tidigare studier som inte lyckas påvisa en signifikant skillnad i medicinska beslut 

på grupp- respektive individnivå (Hux et al., 1994; De Kay et al., 1997; 2000). 

Hypotesprövningen bekräftar således inte heller en identiferbarhetseffekt likt den som tidigare 

studier påvisat i en välgörenhetskontext (Jenni och Loewenstein, 1997; Small och 

Loewenstein, 2003; 2005; Kogut och Ritov 2005a; 2005b). 

4.3. Utilitaristiska svar på policy- och individnivå i livsavgörande och 
livskvalitetshöjande fall  

För att göra en inomgruppsjämförelse av skillnaden i andel utilitaristiska svar på policy- och 

individnivå delas ransoneringsfallen upp i kategorierna livsavgörande och 

livskvalitetshöjande. I tabell 11 i avsnitt 4.2. presenteras resultatet för respektive kategori av 

ransoneringsfall. För livsavgörande fall är andelen utilitaristiska svar på policynivå 35,7 % 

och andelen utilitaristiska svar på individnivå är 30,0 %. Detta ger en differens på 5,7 

procentenheter fler utilitaristiska svar på policynivå i jämförelse med på individnivå. För 

livskvalitetshöjande fall är andelen utilitaristiska svar på policynivå 54,3 % och andelen 

utilitaristiska svar på individnivå är 56,7 % vilket ger en differens på 2,4 procentenheter färre 

utilitaristiska svar på policynivå i jämförelse med på individnivå.   

Andelen utilitaristiska svar från alla respondenter i de livsavgörande fallen används för att 

testa hypotes 2a: Respondenter är mer utilitaristiska när ransoneringsbeslut fattas på 
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policynivå i jämförelse med när ransoneringsbeslut fattas på individnivå i de livsavgörande 

fallen. Ett oberoende t-test och ett Mann-Whitney test visar att det finns statistiskt 

säkerhetsställda skillnader i andel utilitaristiska svar mellan policy- och individnivå på 1 % 

signifikansnivå i de livsavgörande fallen. Andelen utilitaristiska svar är signifikant fler på 

policynivå än på individnivå. Nollhypotesen att det inte finns någon skillnad i effekt av 

beslutsfattarkontext i livsavgörande fall kan förkastas. 

Andelen utilitaristiska svar från alla respondenter i de livskvalitetshöjande fallen används för 

att testa hypotes 2b: Respondenter är mer utilitaristiska när ransoneringsbeslut fattas på 

policynivå i jämförelse med när ransoneringsbeslut fattas på individnivå i de 

livskvalitetshöjande fallen. För de livskvalitetshöjande fallen finns inga statistiskt 

säkerhetsställda skillnader i andelen utilitaristiska svar mellan policy- och individnivå efter 

likalydande tester. Nollhypotesen att det inte finns någon skillnad i effekt av 

beslutsfattarkontext i livskvalitetshöjande fall kan därmed inte förkastas. 

Resultaten från regressioner för andel utilitaristiska svar i livsavgörande och 

livskvalitetshöjande fall redovisas i tabell 13. I de livsavgörande fallen visar koefficienten för 

beslutsfattarkontext att differensen i andel utilitaristiska svar är 5,8 procentenheter fler på 

policynivå än på individnivå. Effekten av beslutsfattarkontext är statistiskt säkerhetsställd på 

1 % signifikansnivå, även efter att kontrollvariabler har inkluderats. Koefficienten för 

beslutsfattarkontext i de livskvalitetshöjande fallen visar som tidigare att skillnaden i andel 

utilitaristiska svar är 2,4 procentenheter färre på policynivå än individnivå. Effekten av 

beslutsfattarkontext på andelen utilitaristiska svar är inte statistiskt säkerhetsställd på 5 % 

signifikansnivå, även efter att kontrollvariabler har inkluderats. Kontrollvariablerna kön, ålder 

samt ordningsföljd uppvisar en liten eller ingen påverkan på andelen utilitaristiska svar men 

dessa koefficienter är inte statistiskt skilda från noll. 
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Tabell 13. Regression för andel utilitaristiska svar inklusive kontrollvariabler i 

livsavgörande respektive livskvalitetshöjande fall 

 
modell (I) modell (II) 

 
koeff p-värdeϮ Koeff p-värdeϮ 

Livsavgörande fall 
    

Beslutsfattarkontextǂ 0,058 0,003 0,059 0,003 

Kön 
  

-0,022 0,265 

Ålder 
  

0,000 0,883 

Ordningsföljd 
  

0,006 0,782 

Konstant 0,300 0,000 0,300 0,000 

     
Respondenter n 479 

 
465 

 

     
Livskvalitetshöjande fall 

   
Beslutsfattarkontextǂ -0,024 0,208 -0,019 0,317 

Kön 
  

-0,010 0,599 

Ålder 
  

0,002 0,473 

Ordningsföljd 
  

0,022 0,245 

Konstant 0,567 0,000 0,513 0,000 

     
Respondenter n 479   465   

Notering: Alla regressioner är Ordinary Least Squares.   
Beroendevariabeln är andel utilitaristiska svar över samtliga besvarade fall.    
ǂ Beslutsfattarkontext avser Policynivå där Individnivå utgör referens.    
Ϯ Koefficienter är signifikanta vid p<0,05.  

För en närmare undersökning av respondenternas ransoneringsbeslut presenteras i tabell 14 

antal utilitaristiska svar i vardera av de elva ransoneringsfallen. Bland de livsavgörande fallen 

uppvisar tre av fem, Prenatal födsel, Prostatacancer och Äggstockscancer, en differens där 

antalet utilitaristiska svar är 12,1, 12,3 respektive 8,0 procentenheter fler på policynivå än på 

individnivå. Resterande livsavgörande fall, Hjärntumör och Hjärtsjukdom, uppvisar en 

differens där antalet utilitaristiska svar är 0,6 respektive 3,6 procentenheter färre på policynivå 

än på individnivå. Chi-två test visar att det finns statistiskt säkerhetsställda skillnader i antal 

utilitaristiska svar mellan policy- och individnivå i fallen Prenatal födsel och Prostatacancer 

på 1 % signifikansnivå. I fallet Äggstockscancer uppgår p-värdet till 0,060 vilket visar att det 

finns en tydlig tendens till att antalet utilitaristiska svar skiljer sig åt mellan policy- och 

individnivå. Vidare visar chi-två test att det inte finns statistiskt säkerhetsställda skillnader i 

andel utilitaristiska svar mellan policy- och individnivå i fallen Hjärntumör och Hjärtsjukdom. 

Resultaten från de livskvalitetshöjande fallen visar att i fallen Alzheimers, Hyperhidros och 

KOL är antalet utilitaristiska svar fler på policynivå i jämförelse med på individnivå och 

differensen uppgår till 10,1 , 15,5 respektive 8,6 procentenheter. I de andra 

livskvalitetshöjande fallen, Diabetes, Hörselskada och Kortväxt, är antalet utilitaristiska svar 
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färre på policynivå i jämförelse med på individnivå och differensen uppgår till 26,2, 6,1 och 

16,9 procentenheter. Chi-två test visar att det finns statistiskt säkerhetsställda skillnader i antal 

utilitaristiska svar mellan policy- och individnivå i fallen Alzheimers och Hyperhidros på 5 % 

respektive 1 % signifikansnivå. I fallet KOL uppgår p-värdet till 0,060 vilket indikerar att det 

finns en tendens till att antalet utilitaristiska svar skiljer sig åt mellan policy- och individnivå. 

I fallen Diabetes och Kortväxt visar chi-två test att det finns statistiskt säkerhetsställda 

skillnader i antal utilitaristiska svar mellan policy- och individnivå på 1 % signifikansnivå. I 

fallet Hörselskada visar chi-två test att det inte finns statistiskt säkerhetsställda skillnader i 

andel utilitaristiska svar mellan policy- och individnivå på 5 % signifikansnivå. 

Resultatet från binära logistiska regressioner för andel utilitaristiska svar i respektive fall 

redovisas i appendix C. Tester bekräftar att resultatet är robust i de fall där signifikans 

uppnåtts enligt chi-två test när kontrollvariabler inkluderats. I fallet KOL och 

Äggstockscancer utläses att den statistiska säkerheten för skillnader i antal utilitaristiska svar 

mellan policy- och individnivå stärks och blir signifikant på 5 % då vi inkluderar 

kontrollvariablerna kön och ålder. Övriga kontrollvariabler uppvisar ingen statistiskt 

säkerhetsställd påverkan på antal utilitaristiska svar förutom i vid två tillfällen. I fallet 

Hjärtsjukdom och Kortväxt utfaller kontrollvariabeln för kön signifikant på 5 % nivå. 

Koefficienten för kön i fallet Hjärtsjukdom indikerar att kvinnor i studien är mindre 

utilitaristiska än män vad gäller att ransonera en hjärtoperation eller inte. Koefficienten för 

kön i fallet Kortväxt indikerar det omvända, att kvinnor i studien är mer utilitaristiska än män 

vad gäller att ransonera tillväxthormoner eller inte.  

Resultaten från studiens två hypotesprövningar för den andra frågeställningen utfaller delvis 

annorlunda i jämförelse med resultatet från den första hypotesprövningen. Den generella 

tendensen i de livsavgörande fallen bekräftar vår hypotes att beslutsfattarkontexten har en 

inverkan på ransoneringsbeslut. Resultatet från de livskvalitetshöjande fallen går dock i vissa 

fall emot vår förväntade effekt av beslutsfattarkontexten. I fallen Diabetes och Kortväxt är 

våra respondenter mer benägna att ransonera vård då beslutet fattas på individnivå vilket inte 

är samstämmigt med Redelmeier och Tverskys (1990) resultat samt identifierbarhetseffekten. 

Våra resultat indikerar att fallets karaktär kan vara av betydelse för hur effekten av 

beslutsfattarkontext tar sig uttryck i riktning och magnitud. Tidigare studier som undersöker 

medicinska beslut har inte belyst detta potentiella samband.19  

 

                                                      
19 Se Redemeier och Tversky (1990) och De Kay et al. (2000). 
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Tabell 14. Antal utilitaristiska svar i respektive ransoneringsfall 

  
Beslutsfattarkontext 

  
p-värde på skillnadenϮ 

Ransoneringsfall Totalt Policynivå Individnivå Differens ǂ   Chi-två test   

       
 Livsavgörande fall 

      
 Hjärntumör 

      
 Antal utilitaristiska svar n (%) 163 (34,1%) 80 (33,8%) 83 (34,4%) -0,6 

 
0,880 

 Respondenter n (%) 478 (100%) 237 (49,6%) 241 (50,4%) 
   

 Hjärtsjukdom 
      

 Antal utilitaristiska svar n (%) 43 (9,0%) 17 (7,2%) 26 (10,8%) -3,6 
 

0,170 

 Respondenter n (%) 476 (100%) 236 (49,6%) 240 (50,4%) 
   

 Prenatal födsel 
      

 Antal utilitaristiska svar n (%) 110 (23,0%) 69 (29,1%) 41 (17,0%) 12,1 
 

0,000 

 Respondenter n (%) 478 (100%) 237 (49,6%) 241 (50,4%) 
   

 Prostatacancer 
      

 Antal utilitaristiska svar n (%) 146 (30,5%) 87 (36,7%) 59 (24,4%) 12,3 
 

0,000 

 Respondenter n (%) 479 (100%) 237 (49,5%) 242 (50,5%) 
   

 Äggstockscancer 
      

 Antal utilitaristiska svar n (%) 223 (68,0%) 170 (72,0%) 153 (64,0%) 8,0 
 

0,060 

 Respondenter n (%) 475 (100%) 236 (49,7%) 239 (50,3%) 
   

        
 Livskvalitetshöjande fall 

      
 Alzheimers 

      
 Antal utilitaristiska svar n (%) 228 (62,3%) 159 (67,4%) 69 (57,3%) 10,1 

 
0,020 

 Respondenter n (%) 477 (100%) 236 (49,5%) 241 (50,5%) 
   

 Diabetes 
      

 Antal utilitaristiska svar n (%) 278 (58,1%) 106 (44,9%) 172 (71,1%) -26,2 
 

0,000 

 Respondenter n (%) 478 (100%) 236 (49,4%) 242 (50,6%) 
   

 Hyperhidros 
      

 Antal utilitaristiska svar n (%) 173 (36,3%) 104 (44,1%) 69 (28,6%) 15,5 
 

0,000 

 Respondenter n (%) 477 (100%) 236 (49,5%) 241 (50,5%) 
   

 Hörselskada 
      

 Antal utilitaristiska svar n (%) 273 (57,1%) 128 (54,1%) 145 (60,2%) -6,1 
 

0,170 

 Respondenter n (%) 478 (100%) 237 (49,6%) 241 (50,4%) 
   

 KOL 
      

 Antal utilitaristiska svar n (%) 242 (50,7%) 130 (55,1%) 112 (46,5%) 8,6 
 

0,060 

 Respondenter n (%) 477 (100%) 236 (49,5%) 241 (50,5%) 
   

 Kortväxt 
      

 Antal utilitaristiska svar n (%) 327 (68,7%) 142 (60,2%) 185 (77,1%) -16,9 
 

0,000 

 Respondenter n (%) 476 (100%) 236 (49,6%) 240 (50,4%)       

 Notering: Antal utilitaristiska svar presenteras i tabellen som antalet respondenter som svarar nej i respektive fall. 

ǂ Differensen avser skillnaden i procentenheter för ransoneringar på policynivå i förhållande till individnivå 
 

Ϯ Differensen är statistiskt signifikant skild från noll vid p<0,05. 
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4.4. Utilitaristiska svar på policy- och individnivå per studentgrupp 

För att undersöka om andelen utilitaristiska svar skiljer sig åt mellan respondenter som 

studerar till läkare och de som studerar på andra högskoleprogram delas respondenterna in i 

grupperna läkarstudenter och övriga studenter. I tabell 15 presenteras andelen utilitaristiska 

svar för respektive studentgrupp i samtliga ransoneringsfall samt i livsavgörande och 

livskvalitetshöjande fall. För läkarstudenter är andelen utilitaristiska svar på policynivå 48,3 

% och andelen utilitaristiska svar på individnivå är 45,1 % i samtliga ransoneringsfall. Detta 

ger en differens på 3,2 procentenheter fler utilitaristiska svar på policynivå i jämförelse med 

på individnivå i samtliga ransoneringsfall. För övriga studenter är andelen utilitaristiska svar 

på policynivå 41,7 % och andelen utilitaristiska svar på individnivå är 43,7 % vilket ger en 

differens på 2,0 procentenheter där andelen utilitaristiska svar på policynivå är färre än på 

individnivå i samtliga ransoneringsfall. I de livsavgörande fallen är andelen utilitaristiska svar 

större på policynivå i jämförelse på individnivå för båda studentgrupper och differensen 

uppgår till 8,4 procentenheter för läkarstudenter och 0,6 procentenheter för övriga studenter. I 

de livskvalitetshöjande fallen är resultatet omvänt och andelen utilitaristiska svar är färre på 

policynivå än på individnivå för båda studentgrupper. Differensen uppgår till 0,9 

procentenheter för läkarstudenter och 3,9 procentenheter för övriga studenter.  

Resultaten från oberoende t-test samt Mann-Whitney test visar att läkarstudenter uppvisar 

statistiskt säkerhetsställda skillnader i andel utilitaristiska svar mellan policy- och individnivå 

för samtliga ransoneringsfall på 5 % signifikansnivå och för livsavgörande fall på 1 % 

signifikansnivå. Skillnaderna i andel utilitaristiska svar mellan beslutfattarkontexter är inte 

statistiskt säkerhetsställda i de livskvalitetshöjande fallen. Likalydande tester för övriga 

studenter uppvisar ingen signifikant skillnad i andel utilitaristiska svar mellan 

beslutsfattarkontext, oavsett kategori av fall. 
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Tabell 15. Andel utilitaristiska svar per studentgrupp 

  
Beslutsfattarkontext 

 

 

p-värde på skillnadenϮ 

  
    

    Studentgrupp och 
ransoneringsfall 

Totalt Policynivå Individnivå Differensǂ   
Oberoende t-

test 
Mann-

Whitney 

 
       

Läkarstudenter 

       Samtliga fall 

       Andel utilitaristiska svar 46,7% 48,3% 45,1% 3,2 
 

0,045 0,054 

Livsavgörande fall 

       Andel utilitaristiska svar 34,8% 39,1% 30,6% 8,4 
 

0,000 0,001 

Livskvalitetshöjande fall 
   

  
  

Andel utilitaristiska svar 56,5% 56,0% 56,9% -0,9 
 

0,674 0,490 

        
Respondenter n (%) 308 (100%) 153 (49,7%) 155 (50,3%) 

     
Övriga studenter 

      
 

Samtliga fall 

       Andel utilitaristiska svar 42,7% 41,7% 43,7% -2,0 
 

0,488 0,592 

Livsavgörande fall 

 
  

 
  

 Andel utilitaristiska svar 29,1% 29,4% 28,8% 0,6 
 

0,883 0,923 

Livskvalitetshöjande fall 

       Andel utilitaristiska svar 54,0% 52,1% 55,9% -3,9 
 

0,280 0,293 

        Respondenter n (%) 159 (100%) 79 (49,7%) 80 (50,3%)         

Notering: Andel utilitaristiska svar presenteras i tabellen som ett medelvärde för samtliga respondenters andel nej-svar över besvarade fall. 

ǂ Differensen avser skillnaden i procentenheter för ransoneringar på policynivå i förhållande till individnivå.  
 

Ϯ Differensen är statistiskt signifikant skild från noll vid p<0,05. 
 

Andelen utilitaristiska svar för respektive studentgrupp används för att testa hypotes 3: 

Läkarstudenter uppvisar en större relativ skillnad i andel utilitaristiska svar på policy- och 

individnivå i jämförelse med övriga studenter. Resultatet från regressioner för andel 

utilitaristiska svar inklusive kontrollvariabler för läkarstudier, kön, ålder och ordningsföljd 

redovisas i tabell 16. Modell (II) visar att koefficienten för interaktionsvariabeln 

Beslutsfattarkontext x Läkarstudier är positiv och uppgår till 0,052 vilket innebär att andelen 

utilitaristiska svar på policynivå i jämförelse med på individnivå är 5,2 procentenheter större 

för läkarstudenter än för övriga studenter. Koefficienten för interaktionsvariabeln är inte 

statistiskt säkerhetsställd på 5 % signifikansnivå men p-värdet på 0,086 innebär att det finns 

en tydlig tendens att effekten av beslutsfattarkontext skiljer sig åt mellan läkarstudenter och 

övriga studenter. Koefficienten tappar emellertid sin signifikans efter att andra 

kontrollvariabler inkluderats och modell (III) visar p-värdet 0,110. Nollhypotesen att det inte 

finns någon skillnad i effekt av beslutsfattarkontext mellan respektive studentgrupp kan 

därmed inte förkastas. I modell (I) är variabeln Läkarstudier positiv och statistiskt 

säkerhetsställd på 1 % signifikansnivå vilket innebär att läkarstudenter är mer benägna att 
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ransonera i jämförelse med övriga studenter, oavsett beslutsfattarkontext. Kontrollvariablerna 

kön, ålder samt ordningsföljd uppvisar en liten eller ingen påverkan på andelen utilitaristiska 

svar och dessa koefficienter är inte statistiskt skilda från noll. 

Tabell 16. Regression för andel utilitaristiska svar och kontroll för läkarstudier  

 
modell (I) model (II) modell (III) 

  koeff p-värdeϮ koeff p-värdeϮ koeff p-värdeϮ 

Beslutsfattarkontextǂ 0,014 0,312 -0,020 0,421 -0,017 0,495 

Läkarstudier 0,039 0,009 0,014 0,520 0,019 0,374 

Beslutsfattarkontext x Läkarstudier 
 

0,052 0,086 0,048 0,110 

Kön 
    

-0,022 0,135 

Ålder 
    

0,000 0,902 

Ordningsföljd 
    

0,012 0,408 

Konstant 0,420 0,000 0,437 0,000 0,434 0,000 

       Respondenter n 467   467   465   

Notering: Alla regressioner är Ordinary Least Squares.   

  Beroendevariabeln är andel utilitaristiska svar över samtliga besvarade fall.    
 

  ǂ Beslutsfattarkontext avser Policynivå där Individnivå utgör referens.    

  Ϯ Koefficienter är signifikanta vid p<0,05.  

  
Vid undersökningen av hur respektive studentgrupp har svarat på varje fall observeras att 

läkarstudenter besvarat fallen enligt samma mönster som det totala urvalet. Bland de 

livsavgörande fallen uppvisar tre av fem att andelen utilitaristiska svar bland läkarstudenter är 

större på policynivå än på individnivå. I de livskvalitetshöjande fallen är andelen 

utilitaristiska svar bland läkarstudenter större på policynivå än på individnivå i hälften av 

fallen och det omvända bland resterande livskvalitetshöjande fall. Oberoende-t test och Mann-

Whitney test uppvisar likartade värden för varje ransoneringsfall för gruppen läkarstudenter 

som för hela urvalet. Gruppen övriga studenter uppvisar en annorlunda svarsprofil än 

läkarstudenter för vissa livsavgörande fall. Bland dessa livsavgörande fall uppvisar två av fem 

att andelen utilitaristiska svar är större på policynivå än på individnivå bland övriga studenter. 

Bland de livskvalitetshöjande fallen är riktningen på effekten av beslutsfattarkontext likartad 

för de övriga studenter som för läkarstudenter. För övriga studenter finns det endast statistiskt 

säkerhetsställda skillnader i andel utilitaristiska svar i fallet Diabetes. Resultaten från varje 

fall för läkarstudenter respektive övriga studenter presenteras i appendix C. 

Resultaten från studiens tredje hypotesprövning påvisar en tydlig tendens att läkarstudenter 

påverkas mer av beslutsfattarkontexten än övriga studenter. Denna tendens skiljer sig från 

tidigare studier som inte påvisar att respondenter med olika bakgrund besvarar sjukdomsfall i 

grupp- och individperspektiv olika (Redelmeier och Tversky, 1990; De Kay et al. 2000). För 

att konkretisera skillnaden i andel utilitaristiska svar för respektive studentgrupp illustreras 
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andelarna utilitaristiska svar på policy- och individnivå i figur 2. Figuren åskådliggör även att 

det är på policynivå som andelen utilitaristiska svar för respektive studentgrupp skiljer sig åt 

som mest. Detta är i motsats till vad som förväntades, att läkarstudenter skulle ransonera i 

lägre utsträckning på individnivå på grund av de är mer bundna till den etiska läkarkoden. 

Mönstret antyder istället att läkarstudenter nekar vård oftare på policynivå i jämförelse med 

övriga studenter, men att studentgrupperna ransonerar i ungefär samma utsträckning på 

individnivå.  Det är också värt att notera att läkarstudenter är mer utilitaristiska än övriga, 

oavsett beslutsfattarkontext, vilket redan konstaterats. 

Figur 2. Andel utilitaristiska svar inom respektive beslutsfattarkontext per 

studentgrupp 

 

Notering: Andel utilitaristiska svar utgör ett medelvärde för samtliga respondenters andel nej-svar över besvarade fall. 

Vidare kontrolleras för klinisk erfarenhet inom gruppen läkarstudenter för att undersöka om 

praktisk erfarenhet från sjukvården påverkar andelen utilitaristiska svar. Figur 3 illustrerar 

svarsprofilen för läkarstudenter med och utan klinisk erfarenhet. Vi observerar att andelen 

utilitaristiska svar är större på policynivå än individnivå i båda grupperna. Differensen är 5,1 

och 1,7 procentenheter för läkarstudenter med respektive utan klinisk erfarenhet. Dessa 

skillnader i andel utilitaristiska svar på policynivå i jämförelse med på individnivå är 

statistiskt säkerhetsställda på 5 % nivå, se regressioner i appendix C. Därutöver observeras att 

läkarstudenter med klinisk erfarenhet är mer utilitaristiska på både policy- och individnivå. 

Differensen är 5,0 procentenheter på policynivå och 1,6 procentenheter på individnivå. Denna 

nivåskillnad är signifikant på 5 % nivå.  
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Figur 3. Andel utilitaristiska svar inom respektive beslutsfattarkontext för 

läkarstudenter med respektive utan klinisk erfarenhet 

 

Notering: Andel utilitaristiska svar utgör ett medelvärde för samtliga respondenters andel nej-svar över besvarade fall. 
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4.5. Antal respondenter som rekommenderar vård i fallet Blodsjukdom 

För att kunna jämföra våra resultat med tidigare studier inom samma beslutsdomän 

inkluderades fallet Blodsjukdom i enkäten. I tabell 17 redovisas resultatet från Redelmeier 

och Tverskys (1990) originalstudie, DeKay et al. (2000) replikering av originalversionen och 

sin modifierade version samt resultatet från vår översättning av den modifierade versionen. 

Av samtliga studenter svarade 459 stycken på fallet Blodsjukdom. På gruppnivå är andelen 

som rekommenderar medicinen 56 % och på individnivå är andelen som rekommenderar 

medicinen 48 %. Det är 8 procentenheter fler som rekommenderar medicinen bland 

respondenter som tar beslut på gruppnivå i jämförelse med på individnivå. I vår studie 

rekommenderas behandlingen i större utsträckning på gruppnivå än på individnivå. Ett 

oberoende t-test visar att det inte finns statistiskt säkerhetsställda skillnader antal 

rekommendationer mellan grupp- och individnivå. Detta går emot Redelmeier och Tverskys 

resultat men i linje med resultatet från DeKay et al. reviderade version av fallet Blodsjukdom. 

Tabell 17. Fallet Blodsjukdom, resultat från originalstudien samt replikeringar 

Studie   Gruppnivå Individnivå p-värde på skillnaden 

Redelmeier och Tversky (1990) originalversion 
 

 Respondenter n 

 

165 162 

 Rekommendationer % 

 

42% 62% <0,005 

     De Kay et al.  (2000) originalversion 

   Respondenter n 

 

191 197 

 Rekommendationer % 

 

56% 61% 0,8 

     De Kay et al. (2000) reviderad version 

   Respondenter n 

 
210 202 

 Rekommendationer % 

 
63% 53% 0,03 

     Vår studie (2015) reviderad version 

   Respondenter n 

 

227 232 

 Rekommendationer %   56% 48% 0,100 

Notering: Rekommendationer anger antalet respondenter som svarar att de starkt rekommenderar eller föreslår medicinen. 
I DeKay et al. reviderade version är sannolikheten identisk på grupp- respektive individnivå och formuleringen i 
svarsalternativen är reviderade. Vår studie är en svensk översättning.   
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5. Diskussion 
 

5.1. Resultatdiskussion 

Med vår första frågeställning sökte vi svar på om beslutsfattarkontexten har någon inverkan 

på ransoneringsbeslut. Vi finner att respondenterna i studien är något mer utilitaristiska i 

ransoneringsbeslut på policynivå i jämförelse med på individnivå. Skillnaden kan efter 

statistiska tester inte säkerhetsställas. Varför skillnaden inte är större över samtliga fall skulle 

kunna bero på att den identifierade patienten på individnivå är för abstrakt för att spegla ett 

verkligt ställningstagande. I verkligheten har beslutfattaren inom sjukvården betydligt fler 

dimensioner att ta hänsyn till i en ransoneringssituation, i synnerhet på individnivå. Läkaren 

och patienten interagerar oftast med varandra vilket bland annat innebär att patienten kan 

argumentera för sig och övertyga läkaren om att få en viss behandling. Strech et al. (2008) 

sammanställer kvalitativa studier med redogörelser från sjukvårdspersonal och bekräftar att 

läkare upplever påtryckningar från sina patienter, vilket i sin tur gör det svårare för dem att 

neka vård. I vår studie gör den identifierade patienten en explicit begäran om att få en viss 

behandling men är bortsett från detta helt passiv. Vi anser dock att denna förklaring kan vara 

något vag då vi använder oss av samma metodik för att identifiera målpersonen som i studier 

där de finner en signifikant identifierbarhetseffekt. 20  Vår studie skiljer sig förvisso från 

tidigare då besluten är av medicinsk karaktär och inte avser beslut i välgörenhetssituationer. 

Att vi undersöker beslut inom ett annat område kan potentiellt försvåra en direkt jämförelse 

av resultaten. Vårt generella resultat belyser möjligheten att identifierbarhetseffekten inte gör 

sig gällande i alla typer av beslutssituationer. I 

I vår studie varieras dessutom ytterligare en kontextfaktor och enkäten består av dilemman 

där beslutsfattaren ska anta en yrkesmässig roll. Vår utgångspunkt var att policymakare 

främst bör värna om samhällets gemensamma intressen och agera utilitaristiskt medan läkaren 

främst ska se till patienternas intresse och agera deontologiskt. Den explicita rollen syftar till 

att respondenters beslut ska färgas av yrkesnormen. Om respondenterna har haft en annan bild 

av yrkesnormen för policymakare respektive läkare skulle det kunna förklara varför vi inte 

har funnit en större skillnad i andel utilitaristiska svar mellan respektive beslutsfattarkontext. 

Med vår andra frågeställning ville vi undersöka hur individer påverkas av 

beslutsfattarkontexten i livsavgörande respektive livskvalitetshöjande fall. Vi finner att 

respondenter är mer utilitaristiska på policynivå än på individnivå i livsavgörande fall. I de 

                                                      
20 Vi har använt samma metodik som Kogut och Ritov (2005a; 2005b) när de identifierar individuella individer. 
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livskvalitetshöjande fallen är resultatet det motsatta och respondenter är mindre utilitaristiska 

på policynivå än på individnivå. Vi förväntade oss att variationer i sjukdomens karaktär 

endast skulle kunna leda till nivåskillnader i andel ransoneringar mellan respektive fall men 

inte till skillnader i effekt av beslutsfattarkontext. Vår förväntan var att individer skulle 

ransonera i större utsträckning på policynivå i jämförelse med på individnivå, oavsett 

sjukdomens karaktär. Att detta inte stämmer i livskvalitetshöjande fall kan möjligen förklaras 

av att patienter med livshotande sjukdomar har uppfattats som mer behövande än de som 

endast ber om livskvalitetshöjande behandling. Kogut och Ritov (2005) påvisade ett liknande 

samband mellan identifierbarhet och målpersonens behov i välgörenhetssituationer. Kogut 

och Ritov fann att den ökande benägenheten att hjälpa ett identifierat, enskilt offer till stor del 

är begränsad till offer som uttryckligen befinner sig i behov av hjälp. En presumtiv tolkning 

av vårt resultat är att respondenter har uppfattat det som mer värdefullt att förlänga ett liv än 

att förbättra livskvaliteten för en enskild identifierad patient. Om så är fallet kan antagandet 

att individer är mer utilitaristiska på policynivå än på individnivå vara begränsad till 

livsavgörande fall.  

Inom kategorin livsavgörande fall är den generella tendensen att respondenter är mer 

utilitaristiska på policynivå än på individnivå. Inom kategorin livskvalitetshöjande fall visar 

hälften av fallen, Alzheimers, Hyperhidros och KOL, samma tendens som de livsavgörande 

fallen. Resultaten från de livskvalitetshöjande fallen Diabetes, Kortväxt och Hörselskadad, 

sticker däremot ut. I dessa fall ransonerar respondenterna i mindre utsträckning på policynivå 

än på individnivå. I fallet Diabetes kan denna oväntade effekt möjligen härledas från den 

personliga information som ges på individnivå men inte på policynivå. Patienten Lena 

beskrivs som ”…vid god hälsa och [hon] har stabila blodsockervärden”. På policynivå anges 

ingen likvärdig information för de statistiska patienterna. Patientens nuvarande hälsostatus är 

rimligtvis beslutsgrundande i medicinska beslut. Formuleringen kan således verka ledande till 

en bedömning av att Lena inte är i behov av vård. Att Lena uttryckligen är vid god hälsa kan 

potentiellt förklara varför hon inte har beviljats en insulinpump i lika stor utsträckning som en 

grupp jämförbara patienter med diabetes.  

I fallet Kortväxt är en möjlig förklaring till att respondenter är mindre utilitaristiska på 

policynivå än på individnivå är att de har olika uppfattning om vilken diagnos fallet gäller. 

Termen kortväxt innefattar alla typer av skelettdusplasi. Den vanligaste och mest kända 

formen är akondroplasi, vilket slentrianmässigt har kallats dvärgväxt (Riksförbundet för 

Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, 2009). Med denna diagnos följer även andra 

medicinska problem och fysiska karaktärsdrag, exempelvis ett huvud som är större än 
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genomsnittet. Det är möjligt att respondenter som besvarar enkäten på policynivå föreställer 

sig patienter med denna diagnos. Fotografiet i enkäten på individnivå visar en pojke utan 

dessa specifika karaktärsdrag. Vår avsikt var att fallet Kortväxt ska gälla en 

ransoneringssituation där patientens längd är under genomsnittet men där hälsan eller 

utseendet inte påverkas i andra avseenden. Det är möjligt att respondenter har haft en annan 

tolkning av sjukdomens karaktär. Detta kan ha bidragit till resultatet att respondenter 

ransonerar i större utsträckning på individnivå i jämförelse med på policynivå.  

Komponenter i beskrivningen av patienterna på individnivå kan eventuellt ha bidragit till 

studiens varierande resultat i de livskvalitetshöjande fallen. I fallen Alzheimers och KOL kan 

fraserna ”Hon är virrig…” respektive ”[han] har numera svårt att andas...” exempelvis bidra 

till att respondenter beviljar mer vård på individnivå än på policynivå. Tidigare studier har 

betonat svårigheten i att separera reaktioner på förekomsten av information från reaktioner på 

informationen per se.21 Vi var därför medvetna om risken för detta då ransoneringsfallen 

utformades. Om vår förklaring gällande resultatet från fallet Kortväxt stämmer belyses 

dessutom problematiken med att förutspå hur respondenter tolkar den information som anges. 

Med vår tredje frågeställning ville vi jämföra hur läkarstudenter och övriga studenter påverkas 

av beslutsfattarkontexten i ransoneringssituationer. Vi fann att läkarstudenter nekar vård 

oftare på policynivå än på individnivå. Studenter från andra högskoleutbildningar är tvärtom 

mindre utilitaristiska på policynivå än på individnivå. Vi observerade dessutom att 

läkarstudenter ransonerar i större utsträckning än andra studenter på både policy- och 

individnivå. Denna observation stämmer inte överens med vår utgångspunkt för 

hypotesprövningen: att läkarstudenter är mer bundna av den deontologiska läkarnormen än 

övriga studenter på individnivå.  

En möjlig förklaring till att läkarstudenter ransonerar i större utsträckning är att de är mer 

erfarna och har mer kunskap om kostnader och hälsoeffekter av olika behandlingar än övriga 

studenter. Läkarstudenternas svar kan potentiellt reflektera praktiska insikter om att 

sjukvårdens resurser är begränsade. Studenter som inte studerar till läkare kan istället ha 

besvarat fallen utifrån vad de tror att sjukvården faktiskt kan erbjuda. Alternativt skulle svaren 

från dessa studenter kunna spegla en idealbild av vad de anser att sjukvården bör leverera. 

Dessa möjliga förklaringar får uppbackning av Norén och Karlberg (2002) undersökning av 

medborgares attityder till sjukvården. Undersökningen visar att allmänheten efterfrågar mer 

                                                      
21 Se exempelvis Jenni och Loewenstein (1997), Small och Loewenstein (2003; 2005) samt Kogut och Ritov 

(2005a; 2005b). 
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vård än vad som är rimligt. Norén och Karlberg menar att allmänhetens attityder kan tolkas 

som antingen ett normativt ställningstagande eller som en okunskap om vad den offentliga 

sjukvården faktiskt kan erbjuda. Om övriga studenter i vår studie inte känner till sjukvårdens 

begräsningar är det möjligt att de inte upplever våra fall som dilemman. Om övriga studenter 

upplever ett mindre behov av att ransonera på grund av att de inte känner till sjukvårdens 

begränsningar finns det lite som tyder på att de skulle fatta olika beslut på policy- och 

individnivå. Denna potentiella förklaring får stöd av att den observerade skillnaden i andelen 

utilitaristiska svar på policy- och individnivå inte är statistiskt säkerhetsställd för övriga 

studenter, varken i samtliga fall eller uppdelat i livsavgörande och livskvalitetshöjande fall. 

Läkarstudenternas svar är emellertid i enighet med utgångspunkten för vår första och 

övergripande hypotes att läkare är mer bundna till den deontologiska normen på individnivå.  

Vi förklarar studentgruppernas olika svarsprofiler med hjälp av variabeln Läkarstudier. 

Variabeln skulle emellertid kunna representera andra egenskaper än medicinsk kunskap. Den 

observerade skillnaden i svar mellan läkarstudenter och övriga studenter skulle kunna 

förklaras av andra bakgrundsfaktorer såsom socioekonomiska och politiska skillnader. Dessa 

skillnader skulle kunna reflektera en self selection bias, att en viss typ av människor söker sig 

till läkarprogrammet (Ruxton and Colegrave, 2010). Resultatet att läkarstudenter med klinisk 

erfarenhet besvarar ransoneringsfallen annorlunda i jämförelse med läkarstudenter utan 

klinisk erfarenhet ger stöd för att skillnaderna drivs av medicinska kunskaper.   

Vi har inkluderat fallet Blodsjukdom som ett riktmärke för att ta reda på hur vårt urval 

besvarar ett scenario som använts i tidigare studier. I fallet Blodsjukdom finner vi att våra 

respondenter är mindre benägna att rekommendera medicinen på gruppnivå än på individnivå.  

Eftersom respektive experiment (Redelmeier och Tversky, DeKay et al. samt vår studie) inte 

är identiska med avseende på urval och språk anser vi det vara svårt att ställa resultaten i 

direkt jämförelse med varandra.22  Vi vågar dock påstå att de modifieringar som gjorts i 

DeKay et al. version bidrar till att stärka validiteten i studiet kring hur beslutsfattande inom 

sjukvården påverkas av ett individ- respektive grupperspektiv.  

5.2. Metoddiskussion 

Studiens respondenter har inte besvarat enkäterna under identiska förutsättningar då en del av 

enkäterna delades ut i en mindre kontrollerad miljö. Enligt Stock och Watson (2011) 

reduceras en studies interna validitet av att respondenter studeras under olika omständigheter. 

                                                      
22 Fallet Blodsjukdom har översatts från engelska varför det kan skilja sig åt från tidigare replikeringar med 

avseende på språkliga nyanser. 
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De nämner dock att ett litet urval är ett ytterligare hot mot den interna validiteten. Vi 

bedömde det som viktigare att öka urvalet än att hålla insamlingsformen identisk. Den största 

riskfaktorn med detta var att vår kompletterande insamlingsmetod för övriga studenter ökade 

möjligheten för respondenter att kommunicera med varandra. Att enkäterna inte samlades in 

under helt identiska former mellan de olika studentgrupperna bedömer vi inte påverkar 

resultaten i någon större utsträckning då vi subtilt övervakade respondenterna.  

Det faktum att vi undersöker studenter och inte praktiserande läkare eller avdelningschefer 

begränsar studiens generaliserbarhet. Ett experiment har extern validitet när förmågan att 

generalisera resultatet till andra populationer och miljöer är stor (Stock och Watson, 2011). 

Det som främst hotar den externa validiteten är om urvalet inte är representativt för 

målpopulationen (Friedman och Sunder, 1994; Stock och Watson, 2011). Vi vill understryka 

att vi inte anser att studenter är fullgoda representanter för vår målgrupp beslutsfattare inom 

sjukvården. Resultaten vi får bör således ha detta i beaktning. Vi bedömer dock att 

läkarstudenter och studenter från andra högskoleutbildningar är lämpliga urvalsgrupper för en 

explorativ undersökning om läkare och lekmän fattar olika beslut när de ställs inför ett 

ransoneringsdilemma.  

Ett annat hot mot den externa validiteten är ifall experimentets betingelser inte är realistiska 

(Stock och Watson, 2011). Ett experiment ger emellertid möjligheten att isolera specifika 

faktorer och undersöka kausala samband (Friedman och Sunder, 1994; Ruxton och Colegrave, 

2011).  Vi har konstruerat och studerat hypotetiska dilemman vilket ökar reliabiliteten i 

jämförelse med ett fältexperiment men minskar den externa validiteten. I verkliga 

ransoneringssituationer tar beslutsfattaren sällan sitt beslut i isolering utan att exempelvis 

diskutera saken med kollegor, oavsett yrkesroll. I verkligheten spelar även andra 

psykologiska, sociala och professionella faktorer roll (Strech et al. 2008). Många dimensioner 

kan inte inkluderas i en enkät och vi är medvetna om att vi inte kan skapa en fullt 

verklighetstrogen beslutssituation. Vi bedömer likväl att fallen är trovärdiga utifrån den 

information som anges kring sjukdom och behandling. I vår uppföljningsfråga ”Hur 

verklighetstrogna var dessa frågor?” svarar 69 % av våra respondenter en 4 eller högre på en 

skala från 1-6, vilket ger stöd för vår bedömning.23  

Ytterligare en aspekt att diskutera är huruvida respondenterna beslut faktiskt speglar den 

utilitaristiska respektive den deontologiska principen. Vi tolkar respondenternas svar utifrån 

dessa etiska teorier men kan inte garantera vilka argument som ligger bakom deras beslut att 

                                                      
23 Skalan gick från 1=Inte alls verklighetstrogna till 6=Mycket verklighetstrogna, se appendix C och D. 
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ransonera eller inte. Att en respondent nekar patienter en behandling vars hälsoeffekter inte är 

bevisade kan argumenteras för utifrån både den utilitaristiska och deontologiska principen. 

Beslutsregeln att alltid ta det säkra före det osäkra kan ses som en deontologisk pliktregel där 

handlingen är i fokus. I den utilitaristiska expected utility theory är risk en väsentlig 

komponent som beslutsfattaren beaktar när denne beräknar värdet av det förväntade utfallet 

av ett alternativ (Keeney, 1995). För en riskavert beslutsfattare skulle den förväntade 

nettonyttan av en riskfylld behandling värderas lägre i jämförelse med om behandlingen hade 

varit riskfri. Att svara ja i något av fallen där behandlingen är förenad med en viss risk skulle i 

så fall kunna spegla både ett deontologiskt och ett utilitaristiskt beslut.  

I vår studie samvarieras två faktorer i beslutsfattarkontexten vilket gör det svårt att isolera 

vilken av faktorerna som ligger bakom det observerade resultatet. Vi kan inte undersöka om 

det är den uttalade rollen som läkare respektive avdelningschef eller skillnaden med avseende 

på patienters identifierbarhet som är den främsta drivkraften bakom resultatet. Vårt syfte är att 

undersöka beslutsfattande utifrån två olika perspektiv och de två faktorerna är enbart verktyg 

för att konstruera beslutsfattarkontexterna. Dessa faktorer samvarierar av naturliga skäl även i 

verkligen varför dessa faktorers enskilda påverkan är av mindre betydelse för vår studie.  

5.3. Implikationer och framtida studier 

Då sjukvården präglas av begränsade resurser är ransoneringar oundvikliga. Policys med syfte 

att uppnå en mer effektiv resursallokering kan sannolikt inte implementeras i praktiken om de 

inte har stöd på klinisk nivå. Det är fundamentalt att förstå när, var och hur riktlinjer som sätts 

på policynivå faktiskt kan verkställas på individnivå. Vår studie bidrar med insikter om hur 

ransoneringsbeslut fattas vilket kan vara till hjälp vid framtida utveckling av hälso- och 

sjukvårdspolicys. Vår studie undersöker vilka principer som ligger bakom ett beslut. 

Resultaten bidrar med en ökad förståelse om varför inkonsekvent och möjligen ineffektiv 

användning av resurser uppstår inom sjukvården.  

Om resultatet från denna studie speglar en omedvetenhet hos allmänheten om att sjukvårdens 

resurser är knappa, innebär det att policymakare och läkare inte nödvändigtvis får 

allmänhetens stöd i sina ransoneringsbeslut. Vår observation belyser att det är viktigt att 

erhålla kunskap om allmänhetens medvetenhet och attityder gällande sjukvårdens ekonomiska 

begränsningar.  

Denna studie visar att beslut fattade på policy- och individnivå inte nödvändigtvis är 

samstämmiga, trots att den medicinska och ekonomiska informationen är densamma. Det 
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ligger utanför ramen för denna studie att statistiskt säkerhetsställa om effekten av 

beslutsfattarkontext skiljer sig åt mellan livsavgörande och livskvalitetshöjande fall. Våra 

resultat indikerar att det finns en skillnad i benägenheten att ransonera mellan olika typer av 

fall och vi menar att detta bör undersökas mer systematisk i framtiden.  

Vårt resultat visar att utbildningsbakgrund och klinisk erfarenhet spelar roll för hur 

respondenter svarar på ransoneringsfall. I framtiden är det därför motiverat att studera 

ransoneringsbeslut bland yrkesverksamma beslutsfattare inom sjukvården. Ytterligare ett steg 

vore att undersöka om erfarenhet inom yrket är av betydelse för vilka beslut som fattas i 

ransoneringssituationer. Vi uppmuntrar till fortsatta studier kring beslutsfattarkontextens 

inverkan på ransoneringsbeslut inom sjukvården. 
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6. Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka om beslutsfattarkontext har en inverkan på beslut i 

ransoneringssituationer inom hälso- och sjukvården. I studien undersöktes två olika 

kontextfaktorer parallellt: beslutsfattarens yrkesroll samt om beslutet rörde en grupp 

statistiska patienter eller en identifierad patient. Studenter från läkarprogrammet samt från 

andra högskoleutbildningar besvarade ransoneringsfall där utilitaristiska och deontologiska 

värden ställdes mot varandra. 

Vi finner att respondenterna är mer utilitaristiska och ransonerar i större utsträckning på 

policynivå än på individnivå. Skillnaden är dock liten och går inte att säkerhetsställa 

statistiskt. I de ransoneringsfall vi klassificerat som livsavgörande är skillnaden i andel 

utilitaristiska svar emellertid större och signifikant. I dessa fall ransonerar respondenterna 

vård oftare då beslutet gäller en grupp patienter istället för om beslutet gäller en enskild 

patient. Resultaten går i linje med normen att policymakare agerar utilitaristisk och främst ser 

till samhällets intressen medan läkaren leds av den deontologiska plikten att göra allt för sin 

patient. Beslutsfattarkontexten har emellertid en varierande inverkan på ransoneringsbesluten 

i de livskvalitethöjande fallen. Vissa av de livskvalitetshöjande fallen uppvisar en oväntad 

effekt där respondenter nekar vård oftare på individnivå. En orsak skulle kunna vara att 

respondenterna har reagerat på särskilda komponenter i informationen som angivits för att 

identifiera patienten, vilket är svårt att upptäcka på förhand.  

Studien visar att läkarstudenter och studenter från andra högskoleutbildningar fattar skilda 

ransoneringsbeslut och att de dessutom inte påverkas av beslutsfattarkontexten på samma sätt. 

Läkarstudenter är som förväntat mer utilitaristiska vid beslut på policynivå än på individnivå. 

Studenter från andra utbildningsprogram är däremot mindre utilitaristiska och ransonerar 

mindre när de ska anta en avdelningschefs perspektiv. Vidare observerar vi att läkarstudenter 

ransonerar i större utsträckning än övriga studenter, oavsett beslutsfattarkontext. En möjlig 

förklaring är att läkarstudenter har relativt mer kunskap om sjukvårdens begränsade resurser. 

Svaren från övriga studenter skulle i så fall kunna spegla en idealbild av vad dessa tror eller 

anser att sjukvården ska leverera. Våra resultat indikerar att yrkesverksamma beslutsfattare i 

sjukvården och lekmän fattar skilda beslut i ransoneringssituationer. Vid studier av beslut 

inom sjukvården bör man i framtida beteendeekonomiska experiment undersöka 

praktiserande läkare och avdelningschefer. 

Vår studie visar att beslut fattade på policy- och individnivå inte nödvändigtvis är 

samstämmiga, trots att den medicinska och ekonomiska informationen är densamma. Vi 

uppmuntrar följaktligen till fortsatta studier kring beslutsfattarkontextens inverkan på 

ransoneringsbeslut inom sjukvården. 
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Appendix A. Fallet Blodsjukdom 
 

A.1. Trolley och Footbridge - dilemman från Greene et al. (2001, s. 2105) 
 
Trolley  

A runaway trolley is headed for five people who will be killed if it proceeds on its present 

course. The only way to save them is to hit a switch that will turn the trolley onto an 

alternative set of tracks where it will kill one person instead of five. Ought you to turn the 

trolley in order to save five people at the expense of one? 

 

Footbridge 

A trolley threatens to kill five people. You are standing next to a large stranger on a 

footbridge that spans the tracks, in between the oncoming trolley and the five people. In this 

scenario, the only way to save the five people is to push this stranger off the bridge, onto the 

tracks below. He will die if you do this, but his body will stop the trolley from reaching the 

others. Ought you to save the five others by pushing this stranger to his death? 



b 
 

A.2. Redelmeier och Tversky (1990) fallet Blodsjukdom- Originalformat 
 

Gruppnivå Individnivå 

Some middle aged women have a particular incurable 

blood condition. With treatment they are expected to live 

between 5 and 10 years without symptoms, and then die. 

 

Suppose there is a medication that could be added to their 

therapy that has been shown to be of benefit, although 

sometimes it makes things worse. With the additional 

medication it is expected that 85% of the women will gain 

2 more years of life, and 15% of the women will lose 4 

years of life.  

 

If you were asked to give your opinion which treatment 

would you recommend in this situation? 

 

Definitely take the medication 

Tend to take the medication 

Tend to not take the medication 

Definitely don’t take the medication 

L.M. is a middle aged woman who has a particular 

incurable blood condition. With treatment she is expected 

to live between 5 and 10 years without symptoms, and 

then die.  

 

Suppose there is a medication that could be added to her 

therapy that has been shown to be of benefit, although 

sometimes it makes things worse. With the additional 

medication there is an 85% chance of adding 2 more years 

to her life, and a 15% chance of taking off 4 years from her 

life. 

 

If you were asked to give your opinion which treatment 

would you recommend for L.M.? 

 

Definitely take the medication 

Tend to take the medication 

Tend to not take the medication 

Definitely don’t take the medication 

 

A.3. De Kay et al. (2000) fallet Blodsjukdom - Modifierat med avseende på sannolikhetsram 
och ordval 
 

Gruppnivå Individnivå 

Some middle aged women have a particular incurable 

blood condition. With treatment they are expected to live 

between 5 and 10 years without symptoms, and then die. 

 

Suppose there is a medication that could be added to their 

therapy that has been shown to be of benefit, although 

sometimes it makes things worse. With the additional 

medication it is expected that 85% of the women will gain 

2 more years of life, and 15% of the women will lose 4 

years of life.  

 

If you were asked to give your opinion which treatment 

would you recommend in this situation? 

 

 

Strongly recommend that she take the medication 

Suggest that she take the medication 

Suggest that she not take the medication 

Strongly recommend that she not take the medication 

L.M. is a middle aged woman who has a particular 

incurable blood condition. With treatment she is expected 

to live between 5 and 10 years without symptoms, and 

then die.  

 

Suppose there is a medication that could be added to her 

therapy that has been shown to be of benefit, although 

sometimes it makes things worse. With the additional 

medication it is expected that 85% of women with this 

condition will gain 2 more years of life, and 15% of women 

with this condition will lose 4 years of life.  

 

If you were asked to give your opinion, how strongly 

would you recommend the medication to L.M. in this 

situation? 

 

 

Strongly recommend that she take the medication 

Suggest that she take the medication 

Suggest that she not take the medication 

Strongly recommend that she not take the medication 
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Appendix B. Muntliga instruktioner och kontaktmail 

 

B.1. Muntliga instruktioner Övriga studenter, utdelning i A-huset 

Hej, jag heter Emma och skriver uppsats i nationalekonomi och hälsoekonomi. Skulle du 

kunna svara på min enkät som handlar om beslutsfattande inom vården? Det tar cirka 10 

minuter. Jag skulle vara oerhört tacksam om du kunde hjälpa till! 

B.2. Muntliga instruktioner Läkarstudenter 

Hej allihop! 

Jag heter Emma och detta är Lovisa. Vi läser nationalekonomi uppe på Campus Valla. Vi 

håller på med vårt examensarbete som handlar om beslutsfattande. Eftersom vi har valt att 

undersöka beslut som fattas i en sjukvårdsmiljö skulle vi vara oerhört tacksamma om ni kunde 

hjälpa oss med att svara på en enkät. Det tar cirka 10 minuter.  

Alla instruktioner som du behöver veta står på enkäten. Där viktigt att ni svarar på de 

självständigt. Vi kommer att lämna ut enkäter i flera klasser så vi skulle uppskatta att ni inte 

talar med någon annan frågorna.  

Har ni några frågor, räck upp handen så kommer vi förbi. Läs instruktionerna noga innan du 

börjar! När ni är klara, smyg ut och ta rast! 

Du är helt anonym med får gärna ta del av resultatet ifall du har intresse. 

B.3. Kontaktmail till föreläsare på Campus US 

Hej! 

Vi är två studenter som skriver masteruppsats i nationalekonomi och vi har valt att undersöka 

beslutsfattande inom sjukvården. Studien kommer att genomföras med hjälp av en 

enkätundersökning där vi vill se hur individer ställer sig till beslutssituationer som kan dyka 

upp i en sjukvårdsmiljö. 

Vi önskar att få respons från studenter vid läkarprogrammet och helst lämna ut dessa i 

samband med deras föreläsningar. 

Finns det möjlighet att vi kan lämna ut enkäter till studenterna i pausen runt XX.00 vid din 

föreläsning den [datum, månad], [klockslag för föreläsning] för [termin X] i [Sal]? Enkäten 

tar runt 10 minuter att fylla i. 

Vänligen, Emma och Lovisa 

emmj805@student.liu.se, 0725079780, lovba513@student.liu.se, 0735796693 

mailto:emmj805@student.liu.se
mailto:lovba513@student.liu.se
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Appendix C. Deskriptiva data och andra tabeller 

 
C.1. Enkätens två ordningsföljder 
 

Ordningsföljd A Ordningsföljd B 

Alzheimers Diabetes 

Diabetes Hjärntumör 

Hörselskada Prostatacancer 

Hyperhidros Äggstockscancer 

Kortväxt Kortväxt 

Hjärntumör Hörselskada 

Prostatacancer Hyperhidros 

Prenatal födsel Alzheimers 

Äggstockscancer Prenatal födsel 

KOL Hjärtsjukdom 

Hjärtsjukdom KOL 

Blodsjukdom Blodsjukdom 

 

C.2. Läkarstudenter, fördelning över termin. 

Läkarstudenter termin 1-6 har ingen klinisk erfarenhet, läkarstudenter termin 7-11 har klinisk 

erfarenhet. 

Termin (1) Läkarstudenter n (%) 

2 72 (23,4) 

4 56 (18,2) 

5 33 (10,7) 

Termin 1-6  161 (52,3) 

7 50 (16,2) 

10 45 (14,6) 

11 52 (16,9) 

Termin 7-11 147 (47,7) 

Totalt 308 (100 %) 
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C.3. Övriga studenter, fördelning över utbildning (exklusive läkarprogrammet). 

Majoriteten av studenterna läser ett program med ekonomisk inriktning.  

 
 

 

C.4. Korrelation mellan ålder och klinisk erfarenhet 
Korrelation ÅLDER KLINISK_ERF 

ÅLDER 1 0,32795 

KLINISK_ERF 0,32795 1 

 

C.5. Svarsfrekvens över svarsalternativen i replikeringen, fallet Blodsjukdom 
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Antal studenter per program

Svarsalternativ 1 2 3 4

Antal n (%) 8 (1,5 %) 231 (50,3%) 202 (44,0%) 18 (4,0%)

Antal n (%) 4 (1,8%) 123 (54,2%) 92 (40,5%) 8 (3,5%)

Antal n (%) 4 (1,7%) 108 (46,5%) 110 (47,4%) 10 (4,3%)

Totalt

Gruppnivå

Individnivå
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C.6. Resultat från binära logistiska regressioner per fall för kontroll för beslutsfattarkontext, 
ålder, kön samt ordningsföljd 

Notering: Alla regressioner är binär logistisk regression.  Beroendevariabeln är en binär variabel där (0) är ja (bevilja vård) 

och (1) nej (neka vård, ransonera). Den oberoende variabeln Beslutfattarkontext avser Policynivå där Individnivå är referens. 

Koefficienter är signifikanta vid p<0,05. 

  

koeff p-värde koeff p-värde koeff p-värde koeff p-värde

Hjärntumör Alzheimers

Konstant -0.644 0.000 -0.329 0.643 Konstant 0.293 0.025 -0.957 0.191

Beslutsfattarkontext-0.030 0.875 -0.102 0.604 Beslutsfattarkontext0.433 0.023 0.424 0.029

Kön -0.087 0.661 Kön 0.057 0.773

Ålder -0.010 0.737 Ålder 0.052 0.085

n 478 464 n 477 463

Hjärtsjukdom Diabetes

Konstant -2.108 0.000 -2.031 0.081 Konstant 0.899 0.000 0.718 0.312

Beslutsfattarkontext-0.448 0.170 -0.528 0.115 Beslutsfattarkontext-1.103 0.000 -1.131 0.000

Kön -0.856 0.010 Kön -0.346 0.083

Ålder 0.016 0.739 Ålder 0.017 0.561

n 476 462 n 478 464

Prenatal födsel Hyperhidros

Konstant -1.585 0.000 -2.400 0.002 Konstant -0.913 0.000 -0.810 0.252

Beslutsfattarkontext0.695 0.002 0.732 0.001 Beslutsfattarkontext0.675 0.001 0.701 0.000

Kön -0.222 0.323 Kön -0.358 0.069

Ålder 0.032 1.225 Ålder 0.004 0.882

n 478 464 n 477 463

Prostatacancer Hörselskada

Konstant -1.132 0.000 -0.930 0.210 Konstant 0.412 0.002 -0.292 0.671

Beslutsfattarkontext0.587 0.004 0.635 0.002 Beslutsfattarkontext-0.252 0.174 -0.228 0.227

Kön 0.077 0.709 Kön 0.196 0.303

Ålder -0.012 0.706 Ålder 0.025 0.378

n 479 465 n 478 464

Äggstockscancer KOL

Konstant 0.576 0.000 0.489 0.498 Konstant -0.141 0.274 0.205 0.761

Beslutsfattarkontext0.370 0.062 0.415 0.039 Beslutsfattarkontext0.345 0.060 0.416 0.026

Kön 0.032 0.873 Kön -0.237 0.210

Ålder 0.002 0.940 Ålder -0.011 0.702

n 475 461 n 477 464

Kortväxt

Konstant 1.213 0.000 1.775 0.015

Beslutsfattarkontext-0.800 0.000 -0.805 0.000

Kön 0.470 0.023

Ålder -0.034 0.250

n 476 462

Livskvalitetshöjande fall

modell (I) modell (II)

Livsavgörande fall

modell (I) modell (II)
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C.7. Antal ransoneringar för läkarstudenter per fall 

  
Beslutsfattarkontext 

  
p-värde på skillnadenϮ 

Studentgrupp och 
ransoneringsfall 

Totalt Policynivå Individnivå Differensǂ   Chi-två test 
  

                
Läkarstudenter 

       Livsavgörande fall 

       Hjärntumör 

       Antal utilitaristiska svar n (%) 107 (34,9%) 51 (33,3%) 56 (36,4%) -3,1 
 

0,577 

 Respondenter n (%) 307 (100%) 153 (49,8%) 154 (50,2%) 
    Hjärtsjukdom 

       Antal utilitaristiska svar n (%) 25 (8,2%) 10 (6,6%) 15 (9,8%) -3,2 
 

0,305 

 Respondenter n (%) 306 (100%) 152 (49,7%) 153 (50,3%) 
    Prenatal födsel 

       Antal utilitaristiska svar n (%) 69 (22,4%) 49 (32,0%) 20 (12,9%) 19,1 
 

0,000 

 Respondenter n (%) 308 (100%) 153 (49,7%) 155 (50,3%) 
    Prostatacancer 

       Antal utilitaristiska svar n (%) 100 (32,5%) 61 (39,9%) 39 (25,2%) 14,7 
 

0,006 

 Respondenter n (%) 308 (100%) 153 (49,7%) 155 (50,3%) 
    Äggstockscancer 

       Antal utilitaristiska svar n (%) 234 (77,0%) 127 (83,6%) 107 (70,4%) 13,2 
 

0,006 

 Respondenter n (%) 304 (100%) 152 (50,0%) 152 (50,0%) 
    

 
       Livskvalitetshöjande fall 

       Alzheimers 

       Antal utilitaristiska svar n (%) 203 (66,3%) 111 (73,0%) 92 (59,7%) 13,3 
 

0,140 

 Respondenter n (%) 306 (100%) 152 (49,7%) 154 (50,3%) 
    Diabetes 

       Antal utilitaristiska svar n (%) 183 (59,4%) 68 (44,4%) 115 (74,2%) -29,8 
 

0,000 

 Respondenter n (%) 308 (100%) 153 (49,7%) 155 (50,3%) 
    Hyperhidros 

       Antal utilitaristiska svar n (%) 111 (36,2%) 68 (44,7%) 43 (27,7%) 17,0 
 

0,020 

 Respondenter n (%) 307 (100%) 152 (49,5%) 155 (50,5%) 
    Hörselskada 

       Antal utilitaristiska svar n (%) 188 (61,0%) 91 (59,5%) 97 (62,6%) -3,1 
 

0,577 

 Respondenter n (%) 308 (100%) 153 (49,7%) 155 (50,3%) 
    KOL 

       Antal utilitaristiska svar n (%) 145 (47,2%) 83 (54,3%) 62 (40,3%) 14,0 
 

0,140 

 Respondenter n (%) 307 (100%) 153 (49,8%) 154 (50,2%) 
    Kortväxt 

       Antal utilitaristiska svar n (%) 210 (68,9%) 91 (59,9%) 119 (77,8%) -17,9 
 

0,001 

 Respondenter n (%) 305 (100%) 152 (49,8%) 153 (50,2%)       

 Notering: Andel utilitaristiska svar presenteras i tabellen som ett medelvärde för samtliga respondenters andel nej-svar över besvarade fall. 

ǂ Differensen avser skillnaden i procentenheter för ransoneringar på policynivå i förhållande till individnivå.  
 

Ϯ Differensen är statistiskt signifikant skild från noll vid p<0,05. 
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C.8. Antal ransoneringar för övriga studenter per fall 

  
Beslutsfattarkontext 

  
p-värde på skillnadenϮ 

Studentgrupp och 
ransoneringsfall 

Totalt Policynivå Individnivå Differensǂ   Chi-två test 
  

        Övriga studenter 
       Livsavgörande fall 

       Hjärntumör 

       Antal utilitaristiska svar n (%) 52 (32,7%) 26 (32,9%) 26 (32,5%) 0,4 
 

0,956 

 Respondenter n (%) 159 (100%) 79 (49,7%) 80 (50,3%) 
    Hjärtsjukdom 

       Antal utilitaristiska svar n (%) 17 (10,7%) 6 (7,6%) 11 (13,8%) -6,2 
 

0,209 

 Respondenter n (%) 159 (100%) 79 (49,7%) 80 (50,3%) 
    Prenatal födsel 

       Antal utilitaristiska svar n (%) 39 (24,7%) 19 (24,1%) 20 (25,3%) -1,2 
 

0,854 

 Respondenter n (%) 158 (100%) 79 (50,0%) 79 (50,0%) 
    Prostatacancer 

       Antal utilitaristiska svar n (%) 42 (26,4%) 25 (31,7%) 17 (21,3%) 10,4 
 

0,137 

 Respondenter n (%) 159 (100%) 79 (49,7%) 80 (50,3%) 
    Äggstockscancer 

       Antal utilitaristiska svar n (%) 81 (50,9%) 40 (50,6%) 41 (51,3%) -0,7 
 

0,938 

 Respondenter n (%) 159 (100%) 79 (49,7%) 80 (50,3%) 
    

 
       Livskvalitetshöjande fall 

       Alzheimers 

       Antal utilitaristiska svar n (%) 87 (54,7%) 45 (57,0%) 42 (52,5%) 4,5 
 

0,572 

 Respondenter n (%) 160 (100%) 79 (49,4%) 80 (50,6%) 
    Diabetes 

       Antal utilitaristiska svar n (%) 88 (55,7%) 35 (44,9%) 53 (66,3%) -21,4 
 

0,007 

 Respondenter n (%) 158 (100%) 78 (49,4%) 80 (50,6%) 
    Hyperhidros 

       Antal utilitaristiska svar n (%) 59 (37,3%) 35 (44,3%) 24 (30,4%) 13,9 
 

0,070 

 Respondenter n (%) 158 (100%) 79 (50,0%) 79 (50,0 %) 
    Hörselskada 

       Antal utilitaristiska svar n (%) 80 (50,6%) 36 (45,6%) 44 (55,7%) -10,1 
 

0,203 

 Respondenter n (%) 158 79 (50,0%) 70 (50,0%) 
    KOL 

       Antal utilitaristiska svar n (%) 90 (56,6%) 46 (58,2%) 44 (55,0%) 3,2 
 

0,681 

 Respondenter n (%) 159 (100%) 70 (49,7%) 80 (50,3%) 
    Kortväxt 

       Antal utilitaristiska svar n (%) 110 (69,2%) 49 (62,0%) 61 (76,3%) -14,3 
 

0,052 

 Respondenter n (%) 160 (100%) 79 (49,4%) 80 (50,6%)         

Notering: Andel utilitaristiska svar presenteras i tabellen som ett medelvärde för samtliga respondenters andel nej-svar över besvarade fall. 

ǂ Differensen avser skillnaden i procentenheter för ransoneringar på policynivå i förhållande till individnivå.  
 

Ϯ Differensen är statistiskt signifikant skild från noll vid p<0,05. 
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C.9. Andel utilitaristiska svar för läkarstudenter med och utan klinisk erfarenhet 

  
Beslutsfattarkontext 

  

p-värde på skillnadenϮ 

  
    

    Studentgrupp och 
ransoneringsfall 

Totalt Policynivå Individnivå Differensǂ 
 

Oberoende t-test Mann-Whitney 

 
       

Läkarstudenter med klinisk erfarenhet 

    Samtliga fall 

       Andel utilitaristiska svar 48,3% 51,0% 45,9% 5,1 
 

0,020 0,030 

Livsavgörande fall 

       Andel utilitaristiska svar 35,0% 40,9% 29,6% 11,3 
 

0,001 0,003 

Livskvalitetshöjande fall 
    

 
  

Andel utilitaristiska svar 59,3% 59,4% 59,1% 0,3 
 

0,907 0,964 

        
Respondenter n (%) 147 (100%) 67 (46,9%) 78 (53,1%) 

    
 
Läkarstudenter utan klinisk erfarenhet 

   
 

Samtliga fall 

       Andel utilitaristiska svar 45,2% 46,0% 44,3% 1,7 
 

0,440 0,460 

Livsavgörande fall 

 
     

 Andel utilitaristiska svar 34,8% 37,6% 31,7% 5,9 
 

0,051 0,124 

Livskvalitetshöjande fall 

       Andel utilitaristiska svar 53,9% 53,2% 54,7% -1,5 
 

0,629 0,520 

       
 Respondenter n (%) 161 (100%) 84 (52,2%) 77 (47,8%)         

Notering: Andel utilitaristiska svar presenteras i tabellen som ett medelvärde ör samtliga respondenters andel nej-svar över besvarade fall. 

ǂ Differensen avser skillnaden i procentenheter för ransoneringar på policynivå i förhållande till individnivå.  
 

Ϯ Differensen är statistiskt signifikant skild från noll vid p<0,05. 
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C.10. Regression för andel utilitaristiska och kontroll för klinisk erfarenhet 

 
modell (I) modell (II) modell (III) 

  koeff p-värde Ϯ koeff p-värde Ϯ koeff p-värde Ϯ 

Beslutsfattarkontextǂ 0,034 0,034 0,018 0,413 0,018 0,414 

Klinisk erfarenhet 0,032 0,042 0,016 0,472 0,023 0,324 

Beslutsfattarkontext*Klinisk erfarenhet 
  

0,033 0,298 0,033 0,312 

Kön 
    

-0,015 0,357 

Ålder 
    

-0,003 0,251 

Ordningsföljd 
    

0,005 0,745 

Konstant 0,434 0,000 0,443 0,000 0,508 0,000 

       Respondenter n 308   308   307   
Notering: Alla regressioner är Ordinary Least Squares.   

  Beroendevariabeln är andel utilitaristiska svar över samtliga besvarade fall.    
    ǂ Beslutsfattarkontext avser Policynivå där Individnivå utgör referens.    

  Ϯ Koefficienter är signifikanta vid p<0,05.  

   

 

C.11. Hur verklighetstrogna var dessa frågor? 
 Totalt 1 * 2  3  4  5  6 ** 

Respondenter n 460 7 42 92 134 146 39 

Policynivå n 226 5 23 50 66 72 10 

Individnivå n 234 2 19 42 68 74 29 

* Inte alls verklighetstrogna.  

** Mycket verklighetstrogna. 

C.12. Hur emotionellt påfrestande/jobbigt upplevde du det att svara på frågorna? 
 Totalt 1* 2 3 4 5 6** 

Respondenter n  56 92 99 86 95 33 

Policynivå n  28 48 55 43 39 15 

Individnivå n  28 44 44 43 56 18 

* Inte alls jobbigt 

** Mycket jobbigt 
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Appendix D – Enkäten 

BESLUTSFATTANDE I SJUKVÅRDEN 

 

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 att i tolv 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 informationen 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.  

 

Insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt. Resultaten kommer 

enbart att presenteras på gruppnivå och användas i vetenskapligt syfte
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FA L L ET  Ä G G S TO C KS C A N C ER  

Du är läkare. Din patient Petra 34 år har en långt 
utvecklad äggstockscancer. Hon har genomgått 
kemoterapi och strålbehandling i två omgångar 
men fått tillbaka cancern igen. Petra 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 med 
kemoterapi och strålbehandling. 
 

Petra, 34 år 

Alternativet är att låta pengarna finansiera andra behandlingar på sjukhuset. 
 
Väljer du att behandla Petras återkommande äggstockscancer med Huxol? 
□ Ja 
□ Nej 
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FA L L ET  HJ Ä RN TUM Ö R  

Du är läkare. Din patient Göran 60 år har 
diagnostiserats med en elakartad hjärntumör. 
Utan behandling beräknas han leva i ungefär sex 
månader till. En operation är det enda 
alternativet som finns. 
 
Den enda hjärnoperation som finns tillgänglig i 
dagsläget för denna typ av hjärntumör är mycket 
riskfylld. Chansen att överleva och bli fullt frisk är 
10 %. Operationen kostar 2 000 000 kr per 
patient.  
 

Göran, 60 år 

Alternativet är att pengarna används för att finansiera andra behandlingar på 
sjukhuset. 
 
Väljer du att operera bort Görans elakartade tumör? 
□ Ja 
□ Nej 
 

 

  



3 
 

FA L L ET  HJ Ä RTS JU KD O M  

Du är läkare. Din patient Signe 1 år lider av en 
medfödd och obotlig hjärtsjukdom. Signes 
föräldrar kommer till dig och berättar att de har 
hört om en alternativ behandlingsform. 
Föräldrarna ber om att dottern ska få denna 
behandling. 
 
Med standardbehandling överlever barn med 
denna obotliga hjärtsjukdom till tonåren. Den 
alternativa behandlingen förlänger ett barns liv 
med ytterligare tio år. Denna behandlingsform 
kostar 500 000 kr mer per år än den 
standardiserade. 
 Signe, 1 år 

Alternativet är att låta pengarna finansiera andra behandlingar på sjukhuset. 
 
Väljer du att ge Signe den alternativa behandlingen? 
□ Ja 
□ Nej  
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FA L L ET  P R O S TA TA C A N C E R  

Du är läkare. Din patient Kenneth 46 år har 
diagnostiserats med utvecklad prostatacancer. 
Tumörens sitter svåråtkomligt. Kenneth kommer 
till dig och ber om att få operera bort tumören. 
 
Om tumören är svåråtkomlig kan den inte alltid 
tas bort men då kan sjukdomen bromsas och 
besvären lindras med hjälp av strålbehandling. 
Chansen att operationen lyckas och att patienten 
blir fullt frisk är 20 %. En operation kostar 800 
000 kr mer än en strålbehandling.  
 

Keneth, 46 år 

Alternativet är att pengarna används för att finansiera andra behandlingar på 
sjukhuset. 
 
Väljer du att operera bort Kenneths svåråtkomliga tumör? 
□ Ja 
□ Nej  
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FA L L ET  P R EN A TA L  FÖ DS EL  

Du är läkare. Du har just förlöst ett barn i vecka 
22 efter en svår förlossning. Barnet som 
föräldrarna har döpt till Elsa placeras i en kuvös. 
Föräldrarna är mycket oroliga för sin dotters 
överlevnad. Pappan Mikael ber om att Elsa ska få 
intensivvård. 
 
Av extremt tidigt födda som vårdas på en 
neonatal intensivvårdsavdelning överlever 26 
procent av barnen som fötts i vecka 22. 
Överlevnaden hos dessa barn är förenad med 
hög risk för kvarstående handikapp. 
Intensivvårdsbehandlingen kostar 35 000 kr per 
dag. Många gånger överstiger den totala 
kostnaden 10 miljoner.  
 

Elsa, nyfödd 

Alternativet är att pengarna används för att finansiera andra behandlingar på 
sjukhuset. 
 
Väljer du att ge Elsa intensivvård? 
□ Ja 
□ Nej 
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FA L L ET  KO L  

Du är läkare. Din patient Jörgen 53 år lider av 
kronisk obstruktiv lungfunktion (KOL) orsakat av 
många års rökning. Hans sjukdom har förvärrats 
och Jörgen har numera svårt att andas även vid 
lätt ansträngning. Jörgen ber dig om 
lungvolymreducerande kirurgi (LVR). 
 
Kliniska studier har visat att LVR-operationer i 
genomsnitt ökar lungkapaciteten med 15 % för 
de som lider av avancerad KOL. Livslängden 
påverkas inte av operationen. En LVR-operation 
kostar 300 000 kr.  
 

Jörgen, 53 år 

Alternativet är att pengarna används för att finansiera andra behandlingar på 
sjukhuset. 
 
Väljer du att låta Jörgen genomgå en LVR-operation? 
□ Ja 
□ Nej 
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FA L L ET  HY P ERHI DRO S  

Du är läkare. Din 26-årige patient Andreas 
kommer till dig då han har lider av Hyperhidros 
(kraftiga svettningar). Sedan fem år tillbaka 
behandlas hans Hyperhidros med injektioner. 
Andreas ber om en operation 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 operation ger 
däremot en permanent effekt och kostar 175 000 
kr. 
 Andreas, 26 år 

Alternativet är att låta pengarna finansiera andra behandlingar på sjukhuset. 
 
Väljer du att operera Andreas? 
□ Ja 
□ Nej 
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FA L L ET  HÖ RS EL S KA D A  

Du är läkare. Din patient Emil 7 år föddes döv 
men kan nu höra tack vare ett hörselinplantat på 
höger öra. På senare tid har Emil börjat 
ifrågasätta varför han bara har ett implantat och 
endast hör på ena örat. Emils föräldrar kommer 
till dig och ber om att sonen ska få 
hörselinplantat även på vänster öra. 
 
Ett hörselinplantat inklusive operation kostar 
500 000 kr. Då hörseln endast förbättras 
marginellt genom att operera in sådana på båda 
sidor erbjuds i första hand endast ett inplantat. 
 

Emil, 7 år 

Alternativet är att låta pengarna finansiera andra behandlingar på sjukhuset. 
 
Väljer du att ge Emil ytterligare ett inplantat? 
□ Ja 
□ Nej 
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FA L L ET  A L Z HEI M ERS  

Du är läkare. Din patient Britta 56 år lider av 
Alzheimers sjukdom som gradvis förvärras. Hon 
är virrig till följd av sjukdomen vilket försvårar 
hennes vardagsliv. Utifrån hennes nuvarande 
tillstånd förväntas hon kunna leva i tio år till. 
Britta 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 200 000 kr mer 
per år än standardmedicinen.  
 

Britta, 56 år 

Alternativet är att pengarna används för att finansiera andra behandlingar på 
sjukhuset.  
 
Väljer du att ge Britta medicinen Taxil? 
□ Ja 
□ Nej 
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FA L L ET  D I A B ETES  

Du är läkare. Din patient Lena 42 år har diabetes 
typ I. Hon är vid god hälsa och har stabila 
blodsockervärden. Lena kommer till dig och ber 
om att få en insulinpump.  
 
Med en insulinpump kan patienten leva ett 
bekvämare och mer flexibelt liv. I dagsläget 
erbjuds endast insulinpumpar till patienter där 
injektionsbehandlingen är problematisk. 
Insulinpumpen kostar 40 000 kr. Därutöver 
tillkommer en kostnad på 25 000 kr mer per 
patient och år än för standardbehandlingen med 
sprutor.  
 
 

Lena, 42 år 

Alternativet är att pengarna används för att finansiera andra behandlingar på 
sjukhuset. 
 
Väljer du att ge Lena en insulinpump? 
□ Ja 
□ Nej 
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FA L L ET  KO RTVÄ X T  

Din patient Erik är 10 år och ovanligt kort för sin 
ålder. Erik och hans föräldrar befarar att hans 
knappa längd kommer att ha negativa effekter på 
hans framtida framgångar i livet. De ber om att 
Erik ska få behandlas med tillväxthormoner. 
 
En behandling med tillväxthormoner som sätts in 
vid tioårsåldern ökar ett barns slutgiltiga längd 
med omkring tre centimeter. Behandlingen 
består av dagliga injektioner fram tills det att 
kroppen är fullt utvecklad vilket sker vid 
tjugoårsåldern. Den årliga kostnaden för en 
behandling med tillväxthormon är 200 000 kr. 
 
 

Erik, 10 år 

Alternativet är att pengarna används för att finansiera andra behandlingar på 
sjukhuset.  
 
Väljer du att behandla Eriks ovanliga kortväxt med tillväxthormoner?  
□ Ja 
□ Nej 
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FA L L ET  B L O DS JUKDO M  

L.M. är en medelålders kvinna som har en särskild obotlig blodsjukdom. Med 
behandling förväntas hon leva mellan fem och tio år utan symptom för att sedan 
dö. Anta att det finns en medicin som kan läggas till i hennes behandling och 
som har visat sig vara effektiv men som ibland kan göra tillståndet värre.  
 
Med den extra medicinen förväntas 85 % av kvinnorna med denna åkomma 
förlänga sina liv med två år och 15 % av kvinnorna förlorar fyra år av sina liv. 
 
Om du blev tillfrågad att ge din åsikt, hur starkt skulle du rekommendera 
medicinen för L.M. i denna situation? 
□ Starkt rekommendera att hon tar medicinen 
□ Föreslå att hon ska ta medicinen 
□ Föreslå att hon inte ska ta medicinen 
□ Starkt rekommendera att hon inte tar medicinen 
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UPPFÖLJNINGSFRÅGOR 

Ålder:______ årr 

Kön 

□ Man ♂ □ Kvinna ♀ 

Fakultet 

□ TekFak □ FilFak □ Hälsouniversitetet 

Program:_______________ 

 

Termin: ______ 

 

Hur verklighetstrogna var dessa frågor?        

Inte alls verklighetstrogna   Mycket verklighetstrogna 

1  2  3  4  5  6  

 

Hur svårt tyckte du det var att svara på frågorna? 

Inte alls svårt   Mycket svårt 

1  2 3  4  5  6  

 

Hur emotionellt påfrestande/jobbigt upplevde du det att svara på frågorna? 

Inte alls jobbigt   Mycket jobbigt 

1  2 3  4  5  6  

 

Övriga kommentarer 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Vill du ta del av resultatet från studien var vänlig ange din e-postadress. 

E-post: ____________________________________________________ 

Nu när du är klar var vänlig lämna in din enkät till någon av experimentledarna innan du går från salen. 

Tack för din medverkan! 

Emma och Lovisa 

emmjo805@student.liu.se 

lovba513@student.liu.se 

mailto:emmjo805@student.liu.se
mailto:lovba513@student.liu.se
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BESLUTSFATTANDE I SJUKVÅRDEN 

 

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 att i tolv 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.  

 

Insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt. Resultaten kommer 

enbart att presenteras på gruppnivå och användas i vetenskapligt syfte. 
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FA L L ET  Ä G G S TO C KS C A N C ER  

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 med kemoterapi och strålbehandling. 

Alternativet är att låta pengarna finansiera andra behandlingar på sjukhuset. 

Godkänner du förslaget att skriva ut Huxol till patienter som får återkommande 

äggstockscancer? 

□ Ja 

□ Nej 
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FA L L ET  HJ Ä RN TUM Ö R  

Du är avdelningschef på ett sjukhus. Du ska ta ett beslut om hjärnoperationer 

ska erbjudas eller inte till patienter som diagnostiseras med en elakartad 

hjärntumör. Utan behandling överlever de i genomsnitt sex månader efter en 

diagnos. 

Den enda hjärnoperation som finns tillgänglig i dagsläget för denna typ av 

hjärntumör är mycket riskfylld. Chansen att överleva och bli fullt frisk är 10 %. 

Operationen kostar 2 000 000 kr per patient.  

Alternativet är att pengarna används för att finansiera andra behandlingar på 

sjukhuset. 

Väljer du att erbjuda operationen till patienter som diagnostiseras med denna 

elakartade hjärntumör? 

□ Ja 

□ Nej 
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FA L L ET  HJ Ä RTS JU KD O M  

Du är avdelningschef på ett sjukhus. Du ska ta beslutet om sjukhuset ska införa 

en alternativ behandlingsform för patienter som föds med obotlig hjärtsjukdom. 

Med standardbehandling överlever barn med denna obotliga hjärtsjukdom till 

tonåren. Den alternativa behandlingen förlänger ett barns liv med ytterligare tio 

år. Denna behandlingsform kostar 500 000 kr mer per år än den 

standardiserade. 

Alternativet är att låta pengarna finansiera andra behandlingar på sjukhuset. 

Väljer du att införa den alternativa behandlingsformen?  

□ Ja 

□ Nej 
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FA L L ET  P R O S TA TA C A N C E R  

Du är avdelningschef på ett sjukhus. Du ska besluta om sjukhuset ska erbjuda en 

operation till patienter som drabbas av prostatacancer i de fall då tumören sitter 

svåråtkomligt. 

Om tumören är svåråtkomlig kan den inte alltid tas bort men då kan sjukdomen 

bromsas och besvären lindras med hjälp av strålbehandling. Chansen att 

operationen lyckas och att patienten blir fullt frisk är 20 %. En operation kostar 

800 000 kr mer än en strålbehandling.  

Alternativet är att pengarna används för att finansiera andra behandlingar på 

sjukhuset. 

Väljer du att erbjuda operation till patienter med svåråtkomliga tumörer? 

□ Ja 

□ Nej 
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FA L L ET  P R EN A TA L  FÖ DS EL  

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 26 procent av barnen som fötts i vecka 22. Överlevnaden hos dessa 

barn är förenad med hög risk för kvarstående handikapp. 

Intensivvårdsbehandlingen kostar 35 000 kr per dag. Många gånger överstiger 

den totala kostnaden 10 miljoner.  

Alternativet är att pengarna används för att finansiera andra behandlingar på 

sjukhuset. 

Väljer du att erbjuda intensivvård till barn som föds för tidigt i vecka 22? 

□ Ja 

□ Nej 
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FA L L ET  KO L  

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

erbjuda lungvolymreducerande kirurgi (LVR) för patienter som drabbas av svår 

kronisk obstruktiv lungfunktion (KOL) orsakat av många års rökning.  

Kliniska studier har visat att LVR-operationer i genomsnitt ökar lungkapaciteten 

med 15 % för de som lider av avancerad KOL. Livslängden påverkas inte av 

operationen. En LVR-operation kostar 300 000 kr.  

Alternativet är att pengarna används för att finansiera andra behandlingar på 

sjukhuset. 

Väljer du att erbjuda LVR-operationen? 

□ Ja 

□ Nej 
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FA L L ET  HY P ERHI DRO S  

Du är avdelningschef på ett sjukhus. Du ska besluta om enheten skall erbjuda en 

operation till patienter med Hyperhidros (kraftiga svettningar) som behandlas 

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 operation ger däremot en permanent effekt och kostar 175 000 kr. 

Alternativet är att låta pengarna finansiera andra behandlingar på sjukhuset. 

Väljer du att erbjuda operationen till patienter som drabbas av Hyperhidros? 

□ Ja 

□ Nej 
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FA L L ET  HÖ RS EL S KA D A  

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

två hörselimplantat (ett på varje öra) till patienter som föds utan hörsel. 

Ett hörselinplantat inklusive operation kostar 500 000 kr. Då hörseln endast 

förbättras marginellt genom att operera in sådana på båda sidor erbjuds i första 

hand endast ett inplantat. 

Alternativet är att låta pengarna finansiera andra behandlingar på sjukhuset. 

Väljer du att erbjuda två implantat per patient? 

□ Ja 

□ Nej 
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FA L L ET  A L Z HEI M ERS  

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 200 000 kr mer per år 

än standardmedicinen. 

Alternativet är att pengarna används för att finansiera andra behandlingar på 

sjukhuset. 

Väljer du att erbjuda medicinen Taxil till patienter som drabbas av Alzheimers? 

□ Ja 

□ Nej 
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FA L L ET  D I A B ETES  

Du är avdelningschef på ett sjukhus. Du ska besluta om avdelningen ska erbjuda 

en insulinpump till alla patienter med diabetes typ I.  

Med en insulinpump kan patienten leva ett bekvämare och mer flexibelt liv. I 

dagsläget erbjuds endast insulinpumpar till patienter där injektionsbehandlingen 

är problematisk. Insulinpumpen kostar 40 000 kr. Därutöver tillkommer en 

kostnad på 25 000 kr mer per patient och år än för standardbehandlingen med 

sprutor.   

Alternativet är att pengarna används för att finansiera andra behandlingar på 

sjukhuset.  

Väljer du att erbjuda en insulinpump till patienter med diabetes typ I? 

□ Ja 

□ Nej 
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FA L L ET  KO RTVÄ X T  

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

erbjuda behandling med tillväxthormoner för ovanligt kortväxta barn i 

tioårsåldern. 

En behandling med tillväxthormoner som sätts in vid tioårsåldern ökar ett barns 

slutgiltiga längd med omkring tre centimeter. Behandlingen består av dagliga 

injektioner fram tills det att kroppen är fullt utvecklad vilket sker vid 

tjugoårsåldern. Den årliga kostnaden för en behandling med tillväxthormon är 

200 000 kr. 

Alternativet är att pengarna används för att finansiera andra behandlingar på 

sjukhuset.  

Väljer du att erbjuda behandling med tillväxthormoner till ovanligt kortväxta 

barn? 

□ Ja 

□ Nej 
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FA L L ET  B L O DS JUKDO M  

Vissa medelålders kvinnor har en särskild obotlig blodsjukdom. Med behandling förväntas de leva 

mellan fem och tio år utan symptom för att sedan dö. Anta att det finns en medicin som kan läggas till 

i deras behandling och som har visat sig vara effektiv men som ibland kan göra tillståndet värre.  

Med den extra medicinen förväntas 85 % av kvinnorna med denna åkomma förlänga sina liv med två 

år och 15 % av kvinnorna förlorar fyra år av sina liv.  

Om du blev tillfrågad att ge din åsikt, vilken behandling skulle du då rekommendera i denna situation?  

□ Starkt rekommendera att de tar medicinen 

□ Föreslå att de ska ta medicinen 

□ Föreslå att de inte ska ta medicinen 

□ Starkt rekommendera att de inte tar medicinen 
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UPPFÖLJNINGSFRÅGOR 

Ålder:______ år 

Kön 

□ Man □ Kvinna  

Fakultet 

□ TekFak □ FilFak □ Hälsouniversitetet 

Program:_______________ 

 

Termin: ______ 

 

Hur verklighetstrogna var dessa frågor?        

Inte alls verklighetstrogna   Mycket verklighetstrogna 

1  2  3  4  5  6  

 

Hur svårt tyckte du det var att svara på frågorna? 

Inte alls svårt   Mycket svårt 

1  2 3  4  5  6  

 

Hur emotionellt påfrestande/jobbigt upplevde du det att svara på frågorna? 

Inte alls jobbigt   Mycket jobbigt 

1  2 3  4  5  6  

 

Övriga kommentarer 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Vill du ta del av resultatet från studien var vänlig ange din e-postadress. 

E-post: ____________________________________________________ 

Nu när du är klar var vänlig lämna in din enkät till någon av experimentledarna innan du går från salen. 

Tack för din medverkan! 

Emma och Lovisa 

emmjo805@student.liu.se 

lovba513@student.liu.se 

mailto:emmjo805@student.liu.se
mailto:lovba513@student.liu.se

