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FÖRORD 
 

Rapporten vänder sig till personer t.ex. politiker och tjänstemän, forskare som är 

intresserade av att undersöka hur medborgare ser på prioriteringar och 

ransoneringar i hälso- och sjukvård. Det kan handla om hur en bra 

prioriteringsprocess bör utformas och vem eller vilka som bör vara involverade i 

processen. Den begränsade forskning som återfinns i litteraturen ger 

fingervisningar om vad medborgare tycker men det återstår många frågor att 

undersöka. Man kan misstänka att det finns nationella särdrag i dessa frågor som 

gör att vi är särskilt intresserade av vad personer som lever i Sverige tycker. 

 

Vår tanke är främst att rapporten ska kunna förmedla erfarenheter av och ge 

uppslag till undersökningar med fokus på medborgare i frågor som rör 

prioritering och ransonering. Rapporten belyser exempel på frågeområden och 

specifika frågor som har ställts till medborgare samt olika sätt att genomföra 

studier. Den ger information om kunskapsläget och lyfter även fram förslag på 

framtida frågeställningar och studieupplägg inte minst är det ett viktigt underlag 

för planering av våra egna studier. 

 

 

Linköping juni 2015 

Per Carlsson 
Professor, chef för Prioriteringscentrum 
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SAMMANFATTNING 
 
Frågor till medborgare om öppenhet, prioriteringsprocess och beslutsfattare  
avseende prioritering och ransonering – en artikelöversikt 
 

Vårt syfte med denna rapport är att öka kunskapen om vad medborgare 

tillfrågats om i forskningsstudier avseende prioritering och ransonering inom 

hälso- och sjukvård. Avsikten är också att belysa studiernas syfte och 

tillvägagångssätt för att genom det få information om i vilken grad det finns 

tillförlitlig, överförbar och generaliserbar kunskap om vad medborgare tänker, 

anser och vill i dessa frågor. En sådan översikt kan visa på eventuella 

kunskapsluckor och därigenom belysa behov av framtida studier. 
 

Vi utgick från en metod för översiktsstudier och utvecklade sökord, 

granskningsstruktur och inklusions- och exklusionskriterier. I sökningen 

användes en kombination av sökord i tre databaser för internationella 

vetenskapliga tidskrifter. I granskning av artiklarna kategoriserades de utifrån 

vad medborgare hade blivit tillfrågad om, åtta frågeområden kunde identifieras.  

 

Denna rapport bygger på ett delresultat och omfattar artiklar inom tre 

frågeområden: öppenhet, prioriteringsprocesser och beslutsfattare. Av dem 

handlar fyra studier om öppenhet, tre om prioriteringsprocessen och nitton om 

beslutsfattare. De kommer från nio olika länder, varav de flesta från Europa, och 

är publicerade från 1993 till 2013. Studierna baseras på både kvalitativ och 

kvantitativa metoder av olika slag.  

 

Sammantaget gav vår artikelöversikt relativt få artiklar inom de tre 

frågeområden som ingår i rapporten och det finns även en del metodbrister i 

dessa studier t.ex. i urval och frågornas precisering. Det råder därmed osäkerhet 

om vad medborgare tänker, anser och vill när det gäller öppenhet, 

prioriteringsprocesser och beslutsfattare. Några exempel på kunskapsbrister som 

vår artikelöversikt pekar på är att kunskapen om svenska medborgares syn på 

dessa tre frågeområden är bristfällig och kunskap om hur medborgarnas åsikter 

förändras över tid saknas. Det råder även brist på kunskap om det finns 

skillnader mellan medborgare från olika länder inklusive Sverige, och deras syn 

på dessa tre frågeområden om prioritering och ransonering samt om deras syn 

skiljer sig åt i relation till välfärdssystem, demokratiska system, 

auktoritetskultur, grad av tillit, trygghet, etc.  

 

Andra kunskapsbrister gäller vilka faktorer som kan ha betydelse för 

medborgares syn när det gäller dessa tre frågeområden samt vad sådana faktorer 

i så fall skulle få för konsekvenser t.ex. för hur frågor ska ställas till medborgare, 

hur beslut beskrivs, hur beslutsprocesser ska gå till och öppenheten kring beslut.  
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Det saknas även kunskap om involvering av medborgare verkligen leder till det 

som ofta framhålls som motiv för att involvera dem t.ex. bättre beslut, ökad 

legitimitet i beslut och större acceptans och tillit hos medborgare och/eller att de 

uppskattar detta som en demokratisk handling. Det saknas också kunskap om 

och problematisering av hur medborgares åsikter ska vägas mot andra gruppers 

synpunkter t.ex. i relation till politiker som är utsedda genom demokratiska val. 

 

Dessa kunskapsbrister kan vara utgångspunkter för framtida intressanta och 

viktiga studier där medborgare tillfrågas om hur de ser på öppenhet, 

prioriteringsprocesser och beslutsfattare. Det kan ge betydelsefull kunskap om 

vilken roll medborgare och andra aktörer kan och bör ha i relation till 

prioritering och ransonering, vilka aktiviteter som bör genomföras och vilka 

konsekvenser det kan ge. 

 

Kontaktperson: barbro.krevers@liu.se 
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SUMMARY 
 

Questions asked to the public regarding transparency, priority setting 

processes, and decision making as regards prioritisation and rationing –  

a literature review 

 

With this report we aim to increase knowledge about the questions asked to the 

public in studies on priority setting and rationing in health care. We also aim to 

identify the purpose and methods of studies as a means to gather information on 

the degree to which reliable, transferable, and generalisable knowledge is 

available regarding what the public thinks, believes, and wants concerning these 

issues. A review of this nature can reveal potential gaps in knowledge and hence 

indicate the need for future studies. 

 

We employed a method for scientific reviews and developed search terms, 

review structures, and criteria for inclusion and exclusion. Our searches used a 

combination of search terms in three databases for international scientific 

journals. Articles were categorised according to what the public had been 

questioned about; eight areas of questioning could be identified.  

 

This report presents partial findings and includes articles covering three areas of 

questioning: transparency, priority setting processes, and decision makers. Four 

of the studies address transparency; three address the priority setting process, 

and nineteen address decision makers. The studies originate from nine different 

countries, most of which are European, and were published from 1993 to 2013. 

They are based on various types of qualitative and quantitative methods.  

 

Overall, our review yielded relatively few articles in the three areas of 

questioning addressed in the report, and these studies also reveal some 

weaknesses in methodology, e.g. in sampling and the precision of the questions. 

Hence, there is uncertainty regarding what the public thinks, believes, and wants 

when it comes to transparency, priority setting processes, and decision makers. 

Some examples of knowledge gaps identified by our review suggest that 

knowledge about how the Swedish public views these three issues is weak, and 

knowledge is lacking regarding how the public’s views change over time. There 

is also insufficient knowledge on whether differences exist amongst citizens 

from different countries, including Sweden, and their views on these three issues 

involving priority setting and rationing, and if their views differ in relation to 

welfare systems, democratic systems, the culture of authority, the degree of 

trust, security, etc. 
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Other knowledge gaps concern factors which can influence the public’s views 

regarding these three areas of questioning and the potential consequences of 

such factors, e.g. how questions should be posed to the public, how decisions are 

described, how the decision making process should operate, and transparency of 

the decisions. Also, there is insufficient knowledge concerning whether 

involving the public actually accomplishes what are often cited as motives for 

involving citizens, e.g. improved decisions, increased legitimacy of decisions, 

and greater acceptance and trust amongst the public and/or that they value this 

as a democratic act. Knowledge is also lacking about how to frame problems 

and weigh the views of the public against the views of other groups, e.g. in 

relation to politicians selected via democratic elections. 

  

These knowledge gaps can serve as future starting points for interesting and 

important studies that ask the public about their views on transparency, priority 

setting processes, and decision makers. This could yield valuable knowledge 

about the roles citizens and other actors can and should play in relation to 

priority setting and rationing, the activities that should be implemented, and the 

consequences that might follow. 

 

Contact person: barbro.krevers@liu.se
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1. INLEDNING 
 

Utvecklingen inom hälso- och sjukvård visar att medborgares behov och 

efterfrågan av åtgärder är större än de resurser som finns tillgängliga. Ny 

teknologi (metoder och teknik) inom hälso- och sjukvård har gjort det möjligt att 

sätta in åtgärder för att uppnå bättre hälsoresultat än tidigare eller för 

hälsoproblem som tidigare inte var möjligt att åtgärda. Vissa av dessa nya 

åtgärder är mycket effektiva men också mycket resurskrävande. Hälso- och 

sjukvårdens resurser i form av monetära medel och personell kapacitet är 

begränsade; de måste fördelas så ändamålsenligt som möjligt. I hälso- och 

sjukvård sker prioriteringar varje dag men det är inte alltid tydligt hur 

resursfördelningen går till eller på vilka grunder den görs.  

 

Hälso- och sjukvården är till stor del offentligt finansierad verksamhet i många 

länder, så även i Sverige. Beslut som berör resursfördelning i svensk hälso- och 

sjukvård sker på flera nivåer. Det kan ske på EU-nivå i form av direktiv och på 

statlig nivå bl.a. i form av lagar och riktlinjer. Merparten av beslut om 

resursfördelning, prioritering och ransonering, sker på region-, landstings- och 

kommunnivå. De politiska församlingar som finns på olika nivåer i Sverige 

beslutar över hur skatteintäkter ska fördelas mellan och inom olika 

samhällssektorer som de har ansvar för; vad som på en övergripande systemnivå 

ska sättas före något annat i resurstilldelning. De politiska besluten ger ramarna 

för vilka resurser verksamheter i hälso- och sjukvård får. På 

vårdverksamhetsnivå är det verksamhetsansvariga och medarbetare som fördelar 

resurser mellan olika patientgrupper och åtgärder på gruppnivå även kallad 

programnivå. På individnivå bör val mellan möjliga metoder ske i dialog mellan 

vårdgivare och patient och med hänsyn till vad patienten föredrar. Detta är det 

sista steget i en lång beslutskedja på olika nivåer1 som realiserar vilka resurser 

som står till förfogande och därmed påverkar vilka vårdåtgärder medborgare 

slutligen kan få tillgång till.  

 

Hur alla prioriterings- och ransoneringsbeslut går till, på vilka grunder och vad 

besluten innebär kan vara mindre tydligt för medborgare, vilket begränsar deras 

möjligheter att förstå eller bidra med synpunkter på prioriteringar i hälso- och 

sjukvård. Detta trots att medborgare i högsta grad är berörda av de prioriteringar 

och ransoneringar som görs. De är både användare, potentiella användare av 

hälso- och sjukvård och de är dess finansiärer genom skatter och avgifter.  

 

                                                 
1 Klein (1993) anger tre olika nivåer: systemnivå (makronivå) handlar om prioriteringar mellan olika 

samhällssektorer som t.ex. utbildning, hälso- och sjukvård och kultur. På programnivå (mesonivå), i rapporten 

kallad gruppnivå, gäller val inom hälso- och sjukvård mellan olika populations- eller sjukdomsgrupper. 

Prioriteringar på individnivå (mikronivå) innebär att vårdpersonal gör val mellan individer (oftast patienter) och 

olika vårdinsatser. 
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Medborgarnas tillgång till hälso- och sjukvård är föremål för beslut men det är 

förhållandevis ovanligt att medborgare är aktör i beslutsprocesser. De senaste 

decennierna har patienters delaktighet i vården uppmärksammats t.ex. har 

Socialstyrelsen angett att personfokuserad vård är en kvalitetsaspekt av god 

vård. Däremot har inte medborgarnas roll i hälso- och sjukvårdsfrågor lyfts fram 

på motsvarande sätt. I forskning har dock medborgarnas roll i 

prioriteringsprocesser studerats och diskuterats de senaste decennierna. 

Garpenby (2001) har i en litteraturgenomgång identifierat tre olika motiv samt 

syften för att involvera medborgare i relation till prioriteringsprocesser (2): 

 
1. Medborgares deltagande leder till bättre beslut, det är deras värderingar som bör 

avgöra vad hälso- och sjukvården ska innehålla. Syfte med att konsultera medborgare 

är att få fram ett resultat som visar medborgarnas värderingar. 

2. Medborgares deltagande stärker prioriteringsprocessens ”legitimitet”. Syftet blir då att 

stärka uppfattningen om att besluten sker i en rättvis ordning, vilket kan gynna 

acceptansen för besluten. 

3. Medborgares deltagande ökar det demokratiska inslaget i komplicerade 

samhällsfrågor. Syftet är att skapa en demokratisk process som engagerar medborgare 

snarare än att det leder till konkreta resultat. 

 

Det är dock inte givet att medborgare vill vara involverade i beslutsprocessen 

men de kan ändå vilja veta hur beslut tas och vad de leder till. Medborgares 

tilltro till samhällets institutioner såsom hälso- och sjukvård, kan ses som en 

grundsten förknippad med demokrati. En aspekt av det är att medborgare 

uppfattar hälso- och sjukvårdens prioriteringsbeslut inklusive beslutsprocess 

som legitima, rimliga och rättvisa. Daniels och Sabin (2002) har lyft fram fyra 

kriterier för en rättvis beslutsprocess2 vilka ofta refereras (3). Det första kriteriet 

handlar om att grunderna för prioriteringsbeslut ska vara offentliga dvs. öppna 

för den som önskar ta del av dem. De menar att det inte enbart är beslutet som 

behöver vara offentligt för att skapa tilltro utan också att beslutsprocessen och 

att besluten kan uppfattas som konsekventa. Öppenheten kan också ge ett socialt 

lärande om hälso- och sjukvårdens villkor. Bland medborgare kan det ge 

möjlighet till diskussion och lärande vilket också kan vara en viktig 

förutsättning för att uppnå tilltro till systemet. Det andra kriteriet handlar om att 

grunden för besluten ska kunna uppfattas som relevanta av dem de direkt berör 

vilket kan inkludera medborgare, att allmänna medel används på ett rättvist sätt. 

Det tredje kriteriet omfattar möjligheten till överklagande och revidering av 

beslut, det viktiga är att beslut kan omprövas och inte att beslut ändras. Det sista 

kriteriet handlar om genomdrivande av de tre tidigare kriterierna så att de 

verkligen efterlevs. Öppenhet kan ses som en förutsättning för att de övriga 

kriterierna ska kunna uppfyllas (3). 

 

                                                 
2 Engelska: Accountability for reasonableness (A4R), på svenska: Ansvarstagande för rimlighet. 
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Mitton m.fl. (2009) har genom att analysera en mängd forskningsstudier, 

undersökt på vilka sätt medborgare har involverats i prioriteringsfrågor och 

genom det komma fram till vilka metoder som kan vara framgångsrika (4). 

Deras studie visar flera olika sätt att involvera medborgare såsom 

opinionsundersökningar via enkäter, undersökningar av värderingar genom 

intervjuer, konsultationer genom dialogmöten, medborgarjury3 etc. Författarna 

kan dock konstatera att det råder brist på utvärdering av dessa metoder och 

menar att det därför är svårt ge rekommendationer om vilka metoder som bör 

användas (4). Även Garpenby (2001) har konstaterat att underlaget för 

metodrekommendation är svagt. Han menar dock att beroende på vad syftet är 

så lämpar sig vissa metoder bättre än andra och att det behövs flera olika sätt att 

involvera medborgare (2).  

 

Förutom studier som utvärderar olika metoder saknas det en översikt om vad 

medborgare har tillfrågats om, vilka som har tillfrågats, hur de har tillfrågats och 

vilken kunskap som har genererats. Det vill säga i vilken grad det finns 

tillförlitlig, överförbar och generaliserbar kunskap som vi kan uttala oss utifrån, 

om vad medborgare tänker, anser och vill. Vi har därför genomfört vår 

översiktsstudie för att undersöka eventuella kunskapsluckor samt belysa om det 

finns behov av att utforma framtida studier på andra sätt jämfört med tidigare 

studier. Denna rapport presenterar ett delresultat av en större artikelöversikt. Vi 

valde att avgränsa till de områden som enligt vår översikt föreföll vara minst 

studerade, ytterligare information om vår avgränsning beskrivs på sidan 9. 

 

 

1.1 Rapportens syfte 
 

Syftet med denna rapport är att belysa vad medborgare har tillfrågats i 

forskningsstudier avseende öppenhet, prioriteringsprocesser och beslutsfattare 

inom prioritering och ransonering i hälso- och sjukvård samt att belysa 

studiernas syfte och tillvägagångssätt. Avsikten är att identifiera eventuella 

kunskapsluckor och om framtida studier bör vara utformade på andra sätt 

jämfört med tidigare. 

 

Det ingår inte i artikelöversiktens primära syfte att granska de resultat som 

presenteras i artiklarna. Vi har dock valt att redovisa deras resultat i korthet eller 

med exempel, för att illustrera vad forskningen hittills har kunnat visa inom de 

tre ovan nämnda områdena.  

 

 

 

                                                 
3 Engelska: Citizen jury.  
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1.2 Rapportens upplägg 
 

Kapitel två beskriver metoden för den totala översiktsstudien och specifikt det 

som ingår i denna rapport; studieupplägg, sökord, databaser, hur många artiklar 

som ingick i studien, analysprocess inklusive den granskningsmall som vi 

använde.  

 

Kapitel tre, fyra och fem belyser vilka frågor som har ställts till medborgare om 

prioriteringsprocessen inom områdena: öppenhet, prioriteringsprocessen och 

beslutsfattare. I varje kapitel finns även en kort sammanfattning av artiklarnas 

resultat eller exempel på resultat, t.ex. vad medborgare ansåg eller vad som 

kunde påverka medborgares svar och syn på prioritering och ransonering. En del 

av de redovisade artiklarna kan beröra mer än ett område och förekommer därför 

i flera kapitel. Det som huvudsakligen beskrivs i respektive kapitel är den del av 

artikeln som fokuserar på just det kapitlets område. I slutet av varje kapitel ger 

vi en kort reflektion över den kunskap artiklarna ger när det gäller omfattning, 

innehåll och kvalitet. Vi reflekterar även över behov av framtida studier och 

möjliga forskningsfrågor inom området.  

 

Kapitel sex innehåller en sammanfattande diskussion om artikelöversiktens 

resultat samt hur artikelöversikten genomfördes, dess styrkor och svagheter.  

 

Bilaga 1 är en referenslista över de artiklar som granskats och redovisas i 

rapporten.  

 

Bilaga 2 visar en översikt över artiklarnas design, urval, deltagare, datamaterial 

och land där studien genomfördes.  

 

 

1.3 Förklaring av begrepp och termer 
 

Denna rapport innehåller några centrala begrepp som vi förklarar i nedanstående 

avsnitt. Det är både vanligt förekommande begrepp som vi vill beskriva hur vi 

använder och begrepp som används i vetenskapliga metoder som förekommer i 

de artiklar som ingår i vår artikelöversikt och som vi relaterar till i texten. Vår 

avsikt är att rapporten ska kunna läsas av den som är intresserad av 

prioriteringar och ransoneringar inom hälso- och sjukvård utan att vara insatt i 

vetenskapliga metoder.  

 

I de kapitel och avsnitt som rör inledning, reflektion och diskussion använder vi 

Tinghög och Sandmans (2013) definitioner av prioritering och ransonering. 

Prioritering innebär ”att rangordna och välja ut” och ransonering innebär ”att 

rangordna och välja bort” (5).  
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Begreppen är här kopplade till resursfördelning och kan gälla t.ex. kompetens, 

utrustning och monetära medel. Prioritering kan ske inom befintliga resurser 

eller vid resurstillskott. Den kan även ske vid minskning av resurser för att 

identifiera vad som i första hand bör ransoneras. Vi menar också precis som Liss 

(2004) framhåller, att ransonera innebär att medvetet begränsa möjligheten att 

optimalt tillgodose vårdbehov (6). I situationer av ransonering bör det lägst 

prioriterade i första hand begränsas eller väljas bort. På det viset kan det finnas 

ett samband mellan medvetna prioriteringar och ransonering. I de kapitel där vi 

rapporterar artiklarna (kapitel 4-5) har vi återgivit författarnas ordval av 

prioritering och ransonering, vilka då inte behöver vara samma som ovan 

angivna definitioner.  

 

I rapporten använder vi begreppen öppenhet, prioriteringsprocess och 

beslutsfattare. Även här utgick vi från artikelförfattarnas ordval t.ex. att de i 

artikelns syfte eller frågeställningar angav att de skulle studera t.ex. öppenhet. 

Vi har inte utgått från några vedertagna definitioner utan från beskrivningar av 

vad de innehöll. Både öppenhet och beslutsfattare kan ses som delar av 

prioriteringsprocesser men också som enskilda fenomen. Prioriteringsprocesser 

innehåller även andra procedurfrågor t.ex. vad som ska ingå och när det ska ske. 

 

Kvalitativa studier innebär ofta analys som bygger på språklig information 

såsom texter. Det är vanligt att datainsamling sker med intervjuer, individuella 

eller i grupp. Intervjuerna skrivs ut i text och analyseras. Studierna kan även 

baseras på andra texter t.ex. från brev, dagböcker eller nedtecknade 

observationer. I kvalitativa studier söker forskare att få detaljerad och varierad 

information om människors tankar, känslor, erfarenheter, uppfattningar, 

förståelse och interaktioner. Kvalitativa studier svarar inte på hur många, hur 

mycket eller hur ofta dessa förekommer. En typ av kvalitativa analyser kan 

skapa teorier och hypoteser (induktiv metod) om olika fenomen. I en annan typ 

av kvalitativa studier utgår forskare från hypoteser och teorier (deduktiv metod) 

och utvecklar frågor och kategorier utifrån det. I analysen söker de efter svar på 

dessa utan att gå djupare in i allt som deltagarna har sagt. Kvalitativa studier har 

som regel relativt få studiedeltagare. Studiens kvalitet handlar om studiens 

trovärdighet och om de fenomen som finns i resultatet kan tänkas vara 

överförbara och kunna gälla även för andra i liknande situation.  

 

Kvantitativa studier bygger på analys av företeelser som går att kvantifiera och 

beskriva t.ex. i antal och mängd med siffror. Datainsamlingen kan ske genom 

enkäter där svaren får ett siffervärde eller andra typer av mätmetoder som 

registreras i siffror. Den typen av information ger upplysning om frekvens, 

mängd, storlek, procent, etc. och kan analyseras med olika statistiska metoder 

och ge olika typer av resultat t ex förekomster, jämförelser, samband eller 

förutsäga utfall.  
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Dessa studier utgår ofta från någon typ av hypotes eller teoretisk modell som 

man vill testa eller specifika frågor som ska besvaras med siffervärden. 

Kvantitativa studier behöver ofta många deltagare för att uppnå säkra underlag 

för statistisk analys. Studiens kvalitet handlar om man i studien har mätt det som 

avsågs att mätas (validitet) och om mätningen är genomförd på ett tillförlitligt 

sätt (reliabilitet). Studiens upplägg och kvalitet avgör i vilken grad studien är 

generaliserbar dvs. att resultatet sannolikt kan gälla för alla andra som är i 

samma situation. Det finns även studier som kombinerar kvalitativa och 

kvantitativa metoder. 

 

Randomiserad studie bygger på slumpmässigt urval av studiedeltagare t.ex. 

slumpmässigt valda personer ur befolkningsregistret som sedan tillfrågas om 

deltagande i en studie. Ett sådant urvalsförfarande ska säkerställa att 

studiedeltagarna är representativa för dem som forskarna vill dra slutsatser om 

t.ex. medborgare. Detta ger också möjlighet att generalisera studiens resultat. 

Andra urvalsmetoder är t.ex. bekvämlighetsurval, vilket innebär att personer 

som finns tillgängliga rekryteras till studien t.ex. i ett väntrum eller personer 

som läser en rekryteringsannons i en tidning och anmäler sitt intresse att delta. 

Snöbollsurval är när personer som redan ingår i en studie rekommenderar eller 

tillfrågar andra personer om deltagande i studien. Strategiskt urval används ofta 

i kvalitativa studier för att rekrytera personer. Avsikten är att få en variation 

bland deltagarna utifrån vissa förbestämda kriterier som antas ha betydelse för 

deras syn på det som ska studeras t.ex. kön, ålder, yrken, utbildning, boende 

eller variation i andra erfarenheter som kan ha betydelse. Den typen av urval kan 

även användas i kvantitativa studier och då med större antal deltagare, vilket då 

skapar s.k. stratifierat urval då deltagarna kan delas in utifrån dessa 

urvalsgrunder för att analysera deltagarnas svar. 

 

Experimentella studier bygger på randomiserat urval av studiedeltagare där 

deltagarna får någon typ av intervention (åtgärd). Forskarna studerar åtgärdens 

effekt och faktorer som kan ha betydelse för dess effekt genom att göra 

mätningar före och efter interventionen. Ofta delas deltagarna slumpmässigt upp 

i två grupper som jämförs med varandra: de som får interventionen och de som 

inte får någon eller får en annan intervention. I vissa fall kan det vara svårt att 

göra slumpmässiga urval t.ex. i små grupper som riskerar att bli snedfördelade 

när det gäller aspekter som kan vara viktiga t.ex. kön, ålder, utbildningsnivå. Då 

är det bättre att använda andra typer av rekrytering och urvalsmetoder men som 

ändå gör det möjligt att göra s.k. interventionsstudier, vilka då kallas kvasi-

experimentella studier. De är uppbyggda på liknande sätt men bygger inte på 

randomiserat urval. 
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2. METOD 
 

Artikelöversikten har byggt på en metod kallad ”scoping review” (7). Scoping 

review har som syfte att genomlysa det som har publicerats inom ett avgränsat 

kunskapsområde, i en viss typ av publikationer och under en bestämd tidsperiod. 

I rapporten benämner vi denna metod som ”artikelöversikt”. Det ska inte 

förväxlas med systematisk litteraturöversikt (systematic review) där forskare vill 

jämföra olika studiers resultat t.ex. visad effekt av en åtgärd. 

 

Vårt arbete med artikelöversikten har följt de steg som rekommenderas (7): vi 

formulerade forskningsfrågan, identifierade relevanta studier, bestämde urval, 

genomförde sökning av artiklar, dokumenterade data, analyserade och 

rapporterade resultat utifrån vårt syfte med rapporten.  

 

 

2.1 Material och arbetsprocess 
 

Vi avgränsade vår artikelöversikt till vetenskapliga artiklar där medborgare har 

tillfrågats om prioritering och ransonering. Sökningen genomfördes i tre 

vetenskapliga databaser; PubMed, Scopus och Web of science. Urvalet byggde 

på att dessa databaser registrerar en stor mängd vetenskapliga internationella 

tidskrifter och täcker utifrån vårt syfte relevanta forskningsfält inom hälso- och 

sjukvård.  

 

Två kriterier sattes upp för att artiklarna skulle anses som relevanta och kunna 

inkluderas i översikten:  

a) de skulle handla om prioritering4 och/eller ransonering4 i hälso- och sjukvård, 

b) de skulle ha medborgare4 som huvudsaklig deltagargrupp.  

c) medborgarna skulle ha blivit tillfrågade om prioritering och/eller ransonering 

i hälso- och sjukvård 

 

Studier med frågor enbart riktade till patienter4, politiker4 eller vårdprofessioner4 

exkluderades. Däremot inkluderades studier där medborgare var huvudsaklig 

målgrupp, men där patienter och politiker kunde ingå som en delmängd och där 

dessa oftast inte var särredovisade från andra medborgare. Vi inkluderade även 

studier där både medborgare och specificerade vårdprofessionella grupper ingick 

förutsatt att grupperna gick att särskilja. Det kunde t.ex. vara studier där dessa 

gruppers svar jämfördes med varandra. I rapporten redogör vi för det som rör 

medborgare men redogör vanligtvis inte det som gäller andra definierade 

grupper t.ex. vårdprofessionella.  

                                                 
4 Baserat på artikelns uppgifter och eventuella definitioner 
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Alla nämnda grupper är medborgare men patienter, vårdprofessioner och 

politiker har en särskild roll i relation till hälso- och sjukvård, vilket inte alla 

medborgare har. De flesta medborgare har även erfarenhet av att vara patient 

och anhörig, vilket gör att även dessa specifika gruppers perspektiv i viss mån 

täcks in av medborgare. 

 

Vi gjorde ingen begränsning för vilken tidsperiod artiklarna skulle vara 

publicerade utan utgick från det som fanns i databaserna. 

 

I databassökningen användes följande sökord i olika kombinationer:  

1. “priority setting” OR “rationing” AND 

2. “health care” AND 

3. “citizen” OR “subject” OR “public” OR “user” 
 

Artikelsökningen genomfördes under maj 2013. Sammantaget identifierades 

5798 träffar på artiklar i databassökningen: 651 stycken via Web of science, 

1483 från Scopus och 3664 från PubMed. Efter genomgång av artiklarnas 

abstrakt5 för att granska om de uppfyllde fastställda kriterier samt exkludering 

av dubbletter så återstod 155 artiklar. 

 

Vi satte kodord för innehållet i artiklarna baserat på deras abstrakt. Kodorden 

skulle avspegla vad frågorna till medborgarna handlade om. En artikel kunde 

handla om flera saker och kunde därmed få flera kodord. Kodorden utgjorde 

grunden för det som blev åtta kategorier av frågeområden: öppenhet, 

prioriteringsprocess, beslutsfattare, acceptans, prioriteringsfall, metodtest, 

prioriteringsgrunder, övrigt. Kategorin ”övrigt” innehöll artiklar med varierande 

innehåll som inte passade i de andra kategorierna. I några av dessa hade 

medborgare tillfrågats vilken forskning som borde bedrivas för att få deras syn 

på kunskapsbrister t.ex. om betydelsefulla vårdbehov och behandlingseffekter. 

Motiveringen var att det finns en risk att vissa vårdbehov inte blir tillgodosedda 

i prioriteringsbeslut pga. att kunskapsunderlag saknas om t.ex. 

behandlingseffekter.  

 

Vi valde att avgränsa vår rapport till de tre förstnämnda kategorierna: öppenhet, 

beslutsprocesser och beslutsfattare. De representerade minst antal artiklar i vår 

artikelsökning och föreföll därmed vara de minst studerade områdena. Det 

pekade på att det fanns en kunskapsbrist inom dessa områden som vi därför 

valde att studera närmare. Både öppenhet och beslutsfattare utgör delaspekter av 

beslutsprocesser men beslutsprocesser kan även omfatta andra procedurer och 

beröra andra aktörer.  

                                                 
5 Engelska abstract, svenska: abstrakt som betyder sammanfattning t.ex. av en artikel. 
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Enligt vårt resonemang i introduktionen så fanns det all anledning att fokusera 

på medborgares syn på beslutsprocesser eftersom det har betydelse för hur 

medborgarnas tilltro till samhällets institutioner kan upprätthållas.  

 

Information från de inkluderade artiklarnas abstrakt dokumenterades i ett 

formulär. Formuläret baserades på en förbestämd granskningsmall vilken vi 

hade utvecklat i studiens planeringsfas. Därefter läste vi artiklarna och gjorde en 

mer utförlig dokumentation i formuläret. Mallen och formuläret reviderades 

efter granskning av ett mindre antal artiklar och blev då mer detaljerad när det 

gällde dokumentation av urval och deltagare (Figur 1).  
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Granskningsfrågor Exempel på innehåll 

Författare? Förste författare 

Publikationsår? År 

Titel? Titel 

Land? Huvudförfattarens eller studiens nationella kontext 

Vad är syftet med studien?  Beskriv syftet och ev. vilken kategori studien kan ingå i 

Vilka frågeområden fokuseras? Det är inte alltid syftet är klarlagt men det kan tolkas 
implicit genom de frågeområden som presenteras t ex:  
Öppenhet 
Prioriteringsprocess 
Beslutsfattare  

Vilken design har använts? Kvalitativ 
Kvantitativ  
Explorativ, teorigenererande etc 
Hypotesprövande, jämförande, förklarande  

Vilken metod har använts i 
datainsamling? 

Intervju: individuell, grupp, fokusgrupp 
Enkät: svarsalternativ: fasta, öppna 

Vilken analysmetod har använts? Kvalitativa: typ av metodansats, beskrivande, teori- eller 
modellgenererande 
Kvantitativa: jämförande, samband, förklarande, 
förutsägande  

Hur är urvalet genomfört? 

I vilken kontext? 

Hur är representativiteten?  

Bekvämlighetsurval 
Strategiskt, teoretiskt urval 
Stratifierat urval 
Slumpmässigt urval 

Vilka är deltagarna? Individer 
Grupper 
Medborgarråd 
Panel 

Vilka frågor har ställts till 
medborgare? 

Beskrivning av vilken typ av frågor har ställts, kopplat till 
artiklarnas syften och kategori 

Vilket resultat ger studien? Kortfattat eller exemplifierat resultat 

Artikelförfattarnas egen syn på 
design och metodaspekter? 

Styrkor 
Svagheter 

Vår kommentar? Vår syn på studien, styrkor och svagheter 

Figur 1. Granskningsmall för artikelöversikten. 
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Vissa abstrakt gav knapphändig eller otydlig information, vilket kunde leda till 

att vissa artiklar exkluderades då de vid närmare granskning visade att de inte 

uppfyllde våra inklusionskriterier. Det kunde visa sig att artikeln omfattade 

enbart patienter6 och inga andra medborgare eller att den innehöll enbart 

teoretisk argumentation kring medborgares roll och att inga frågor hade ställts 

till medborgare. Det innebar att antalet artiklar som slutligen ingick i översikten 

inte kunde fastställas förrän hela granskningen var avslutad av de tre fokuserade 

områdena (Tabell 1).  

 

 
Tabell 1. Antal inkluderade artiklar angående frågor som ställts till medborgare. 

Frågeområden Antal inkluderade 
artiklar i totala 
artikelöversikten 
baserat på granskning 
av abstrakt  

Antal inkluderad 
artiklar i denna rapport 
baserat på granskning 
av hela artikeln  

Öppenhet* 7 4 

Prioriteringsprocessen* 9 3 

Beslutsfattare* 19 19 

Acceptans# 28 - 

Prioriteringsfall# 32 - 

Metodtest# 37 - 

Prioriteringsgrunder# 91 - 

Övrigt# 9 - 

SUMMA 155 - 

* Områden som ingår i denna rapport. 
# 

Områden som inte ingår i denna rapport.
 

 

 

Utifrån granskningsmallen och dess förbestämda rubriker genomförde vi en 

kvalitativ innehållsanalys. I analysen reflekterade vi över studiernas utformning 

och urval av deltagare och vilken typ av kunskap som artiklarna gav t.ex. 

kvalitativ eller kvantitativ information, samt om de gav överförbar och 

generaliserbar kunskap. I den slutliga analysen reflekterade vi över både vad 

studierna gav men också vad som ännu saknades. 

 

  

                                                 
6 Enligt artiklarnas uppgifter och eventuella definition av patient.  
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3. MEDBORGARE TILLFRÅGAS OM ÖPPENHET – HUR 
ÖPPET SKA PRIORITERING SKE? 
 

Alla fyra artiklar berörde medborgares syn på öppenhet kring ransonering inom 

hälso- och sjukvård (8-11) 7, en artikel belyste även en prioriteringssituation 

(10). Två av artiklarna var kvalitativa studier med intervjuer, individuellt eller i 

grupp och genomförda av Coast, 2001 (8) och Coast m.fl., 2002 (9). Två var 

kvantitativa och kvasi-experimentella studier med fallbeskrivningar, där 

frågorna besvarades genom enkäter. Dessa studier var genomförda av de Fine 

Licht, 2011 (10) respektive av Schwappach och Koeck, 2004 (11). Rekrytering 

av deltagare skedde på varierande sätt, de kvalitativa hade främst strategiska 

urval och de kvantitativa främst bekvämlighetsurval. Ingen av de kvantitativa 

studierna var renodlat randomiserad. De två kvalitativa studierna kom båda från 

Storbritannien och byggde på samma 13 deltagare i intervjuer samt 71 deltagare 

i fokusgrupper (8, 9). En av de kvantitativa studierna kom från Sverige med 177 

deltagare (10), och en kom från Tyskland med 517 deltagare (11). Alla studierna 

hade en jämn fördelning mellan kvinnor och män och sammantaget var 

deltagarna i åldern 18-74 år. En referenslista över de inkluderade artiklarna finns 

i bilaga 1 samt en översikt av studiernas design, urval, typ av data och land finns 

i bilaga 2.  

 

 

3.1 Studiernas syfte  
 

Studiernas syfte var likartade: forskarna ville undersöka medborgarnas syn 

och/eller reaktion på öppenhet i relation till ransonering (8-11) och prioritering 

(10). I två av studierna (8, 9) var frågan om öppenhet endast en del av syftet. 

Två studier hade som underliggande syfte att även undersöka om vissa faktorer 

påverkade medborgarnas syn på öppenhet (10, 11). Detta var inte formulerat i 

syftet men gick att utläsa i studiernas design, analysmetoder och resultat.  

 

 

3.2 Frågor till medborgarna om öppenhet 
 

I alla fyra studier tillfrågades deltagarna om ransonering. Tre av studierna 

frågade om öppenhet på individnivå t.ex. om vårdpersonal bör informera 

patienter att deras vård är ransonerad och om de själva vill få den informationen. 

De Fine Licht lyfte i sin studie frågan till gruppnivå, där hypotetiska 

verksamheter för patientgrupper skulle prioriteras eller ransoneras bort (10).  

                                                 
7 Se referenslista i bilaga 1.  
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Frågorna i de kvalitativa studierna (8, 9) gav möjlighet till öppna svar av 

resonerande karaktär medan frågorna i de kvantitativa studierna besvarades 

genom olika fasta svarsalternativ (10, 11). 

 

3.2.1 Kvalitativa studier 

De kvalitativa studierna fokuserade på vad medborgare vill veta om ransonering 

i vården, hur de vill veta det, hur det ska kommuniceras till olika grupper av 

medborgare (8) samt om medborgare vill veta om deras vård är ransonerad (9). 

Frågor i den förstnämnda studien (8) började med att intervjupersonen fick svara 

på vad andra ska få veta om ransonering i vården. Sedan gick studien in på vad 

de själva vill veta om ransonering av sin egen vård och vad deras närstående ska 

få veta om detta. 

 

3.2.2 Kvantitativa studier 

De två kvantitativa studierna (10, 11) var kvasi-experimentella (deltagarna var 

inte randomiserade). Deltagarna fick olika förutsättningar när de skulle ta 

ställning till frågor om ransoneringsbeslut och om öppenhet kring beslut och 

beslutsprocesser.  

 

De Fine Licht (2011) ville i sin studie undersöka effekten av hur 

beslutsprocessen gick till samt effekten av hur budskap om beslutet och 

processen formulerades8 (10). Hon ville pröva om öppenhet kring 

ransoneringsbeslut t.ex. vilka som fattade besluten, kunde påverka deltagarnas 

acceptans av beslutsfattandet och deras generella tillit till hälso- och sjukvård. 

Deltagarna fick olika information om ett ransoneringsbeslut där två olika 

vårdinsatser för två olika grupper vägdes mot varandra. Deltagarna fick skilda 

beskrivningar av beslutsprocessen och av beslutsfattare. Beskrivningen av 

beslutsfattarna byggde på olika typer av representation9. Några deltagare fick 

endast information om beslutet men ingen information alls om beslutsprocessen 

och beslutsfattarna. Ransoneringsbeslutet beskrevs också på olika sätt: med 

positiv, negativ eller neutral beskrivning av beslutet. Sedan fick deltagarna svara 

på frågor om: vad de tyckte om ransoneringsbeslutet, om beslutet var rättvist, 

om de accepterade det, vad de ansåg om hur beslutet fattades, om det fattades på 

ett rättvist sätt och om man som medborgare behandlades rättvist när beslut 

fattades. De tillfrågades även om hur rättvist sjukvårdens resurser fördelas 

mellan grupper med olika vårdbehov samt om de litade på det allmänna 

sjukvårdssystemet. Frågorna som ställdes var: 

 
  

                                                 
8 Engelska: framing effect 
9 I artikeln tre typer av representation: ”representativ, direkt-representativ, expert-representativ” 
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Vad tycker du om beslutet att avskaffa den offentliga finansieringen av 

provrörsbefruktning för att finansiera ökade ungdomspsykiatriska tjänster? 

Hur rättvist tror du att beslutet är? 

Hur villig är du att godta beslutet? 

Vad tycker du om hur beslutet fattades? 

Hur rättvist tycker du att beslutet fattades? 

Hur rättvist tror du att du som medborgare behandlades när beslutet fattades? 

Om du tänker på hur sjukvården resurser som för närvarande anslagits mellan olika 

grupper med vårdbehov, hur rättvist tycker du att fördelningen är? 

Om du tänker på hur sjukvården resurser som för närvarande anslagits mellan olika 

grupper med vårdbehov, hur rättvist tycker du att fördelningen är? 

Hur mycket litar du på det allmänna sjukvårdssystemet i Sverige?(10) 

 

I den andra kvantitativa studien ville Schwappach och Koeck (2004) undersöka 

om deltagarnas svar påverkades av om de kunde identifiera sig med dem som 

ransoneringen gällde (11). Identifieringen utgick från deltagarnas ålder och kön. 

Deltagarna fick frågor om deras egen och närståendes erfarenhet av ransonering 

samt deras inställning till om läkare skulle informera patienter om ransonering. 

Deltagarnas ålder och kön användes i analysen. Deltagarna fick ta ställning till 

fyra olika vinjetter med patientfall som var beskrivna så att de skiljde sig eller 

överensstämde med deltagarnas ålder och kön. De fick sedan besvara frågan om 

läkaren borde informera om ransonering till patienter i det beskrivna fallet (11).  

 

 

3.3 Studiernas resultat 
 

Artiklarna som byggde på kvalitativa studier gav inte alltid tydliga svar på vad 

som kom fram om deltagarnas syn på öppenhet. Dessa studier handlade om flera 

frågeområden och forskarna har genom sitt val av analys och redovisning av 

resultat inte beskrivit svaren till alla frågor som ingick i studien. 

 

En av de kvalitativa studierna av Coast (2001) förekom det att deltagare ville få 

en förklaring till varför deras vård var ransonerad. Ett motiv för öppenhet var att 

deltagarna ville veta det för att kunna ta ställning till om beslutet var ”rätt”. Om 

de inte var överens med beslutet så skulle det ge dem en möjlighet att försöka 

påverka det antingen genom att protestera mot det eller genom att hitta en annan 

strategi t.ex. att betala för vård som annars var ransonerad (8).  

 

Den kvantitativa studien av Schwappach och Koeck (2004) visade att en 

majoritet av deltagarna ville informeras om ransoneringsbeslut. Studien hade 

över 500 tyska deltagare och sjuttioen procent av dem ville att läkare skulle 

informera patienter om att deras vård var ransonerad. Studien kunde dock inte 

bekräfta att om deltagarna kunde identifiera sig med dem som 

ransoneringsbeslutet gällde (avseende kön och ålder), så påverkade det hur de 

svarade på frågan om patienten borde informeras.  
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Författarna menade att kön och ålder kanske var för svaga grunder för 

identifikation, för att det skulle påverka deltagarnas svar. Däremot bidrog 

deltagares erfarenhet av att anhörigas vård hade ransonerats, till att de ansåg att 

läkare borde informera om ransonering (11). 

 

Den andra kvalitativa studien av Coast m.fl. (2002) beskrev att det fanns 

deltagare som var medvetna om att de saknade tillgång till information om 

ransoneringar i vården. Deltagare menade att de var hänvisade till vilken 

information media gav. De kunde uttrycka att de inte visste vem de kunde lita på 

och att de i synnerhet inte litade på media (9). 

 

Den svenska kvantitativa studien av de Fine Licht (2011) visade att om 

deltagarna fick mer information om beslutsprocess och ransoneringsbeslut så 

tenderade de att få mindre tillit till hälso- och sjukvård i allmänhet. Hur 

beslutsprocessen hade gått till dvs. i det här fallet vilken representation som 

funnits i beslutsgruppen, hade dock ingen betydelse för deltagarnas syn på 

beslutets legitimitet. Däremot blev deltagarnas bedömning av beslutsprocessen 

och ransoneringsbeslutet påverkade av om det beskrevs på ett positivt eller ett 

negativt sätt (10).  

 

 

3.4 Vår reflektion 
 

Flera forskare inom prioriteringsområdet understryker betydelsen av öppenhet 

kring prioritering och ransoneringsbeslut för att medborgare ska tycka att de är 

legitima. Därför är det anmärkningsvärt att vi i artikelöversikten endast fann fyra 

forskningsstudier som försökte belysa hur medborgare ser på öppenhet i relation 

till ransonering och prioritering i hälso- och sjukvård. Dessutom var endast två 

av dessa fyra studier helt fokuserade på öppenhet och de hade även som syfte att 

undersöka om deltagarnas svar kunde påverkas av olika faktorer. Kanske är 

denna brist på studier ett uttryck för s.k. ”teoretisk blindhet”. Det vill säga att det 

är en helt accepterad ”sanning” som ingen ifrågasätter; i det här fallet att 

öppenhet kring beslut är en självklarhet som inte behöver studeras.  

 

Kunskapens omfattning och innehåll 

De kvalitativa studierna (8, 9) gav begränsad information om hur deltagarna 

tänker om just öppenhet då författarna valde att främst fokusera på andra 

frågeområden. Deltagarna i tre av studierna har fått frågor om ransonering i 

vården men inte om prioritering (8, 9, 11). Endast de Fine Licht (2011) har lyft 

prioriteringsfrågan genom att ställa två alternativ mot varandra och där ett 

kommer att ransoneras (10). Det finns ingen förklaring till varför författarna till 

studierna har valt att utgå från en ransoneringssituation.  
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En tolkning kan vara att den situationen blir tydligare för deltagarna och därför 

även lättare att ställa frågor om i relation till öppenhet.  

 

Studierna ger vissa inblickar i medborgares inställning till öppenhet kring beslut 

och beslutsprocesser främst i relation till ransonering. De Fine Licht (2011) 

framhåller att det finns anledning att ifrågasätta att större öppenhet leder till 

ökad acceptans bland medborgare av beslutsfattandet och uppfattning om att 

besluten är rättvisa (10). Denna svenska studie visade att deltagarnas tillit till 

hälso- och sjukvård minskade med mer information om ransoneringsprocesser 

och beslut. Även i artikeln av Coast m.fl. (2002) kom det fram att deltagare 

kunde vilja få information om ransoneringsbeslut för att försöka ändra dem om 

de ansåg att det var ”fel” beslut (9).  Dessa studier pekar på att det inte är säkert 

att öppenhet leder till större acceptans. Trots att mediers trovärdighet kan 

ifrågasättas av medborgare enligt Coast studie (2001) (8) så förefaller medierna 

ändå kunna få betydelse genom sitt sätt att rapportera t.ex. i positiva eller 

negativa termer. Enligt de Fine Lichts studie så hade medias sätt att rapportera 

beslut betydelse för i vilken grad deltagarna uppfattade besluten som rättvisa 

(10). Schwappach och Koecks studie visade att en tydlig majoritet ville få 

information om deras vård var ransonerad. Den studien visade också att 

deltagarnas erfarenhet av ransonerad vård till anhöriga var en faktor som ökade 

deras önskan om öppenhet kring ransonering (11), men studien svarade inte på 

vad det borde leda till.  

 

De kvantitativa studierna kunde inte bekräfta de antaganden de ville pröva. De 

Fine Lichts studie kunde inte visa att identifikation med dem som beslutet gäller 

skulle påverka deltagarnas syn på öppenhet (11).  Schwappach och Koecks 

studie bekräftade inte heller att vilka10 som fattade besluten skulle ha betydelse 

för acceptens av beslut (10). Dessa faktorer skulle teoretiskt kunna ha betydelse, 

men som forskarna själva antydde i artiklarna så kunde studieupplägget ha varit 

för svagt för att kunna visa det.  

 

Kunskapens kvalitet baserat på studiernas genomföranden 

Studierna är intressanta i sina upplägg och metoderna varierar mellan de fyra 

studierna, vilket ger möjlighet till bredd på kunskap. Tyvärr är det få studier och 

beskrivningarna av design och metod är inte alltid tydliga t.ex. när det gäller 

urvalsprocess, beskrivning av deltagare och analyser. Sådana otydligheter skapar 

osäkerhet kring studierna och begränsar vilka slutsatser vi kan dra från deras 

resultat. Det gör också att det kan bli svårt att upprepa studiers upplägg för att 

pröva om resultaten kan bekräftas eller om liknande fenomen finns i t.ex. andra 

länder.  

                                                 
10 Vilken typ av representation de hade. 
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I de kvalitativa studierna rapporteras resultaten ibland i kvantitativa termer 

(många, alla, få, osv), vilket vanligen inte förväntas i kvalitativa studier med de 

aktuella syften de hade. Detta kan ge en illusion av att studiens resultat går att 

generalisera till alla medborgare; hur stor andel av dem som har olika typer av 

värderingar, vilket alltså inte är korrekt. I en av studierna saknas beskrivning av 

analysmetod (8) och i den andra studien är resultatbeskrivningen inte helt i 

samklang med angiven metod (9).  

 

När det gäller urval av vilka medborgare som deltagit i studierna råder en relativ 

jämn fördelning mellan kvinnor och män. Det är en styrka om det skulle finnas 

genusskillnader i syn på öppenhet kring prioriteringar och ransoneringar, vilket 

vi inte vet med säkerhet, men det är också bra ur rättvisesynpunkt. Det saknas 

dock studier om öppenhet som omfattar medborgare äldre än 74 år. Med tanke 

på att de äldre utgör den största åldersgruppen inom hälso- och sjukvård så är 

det en klar brist att de över 74 år inte är tillfrågade i denna typ av studier. De 

kvantitativa studierna hade behövt baseras på ett mer renodlat slumpmässigt 

urval av deltagare för att öka resultatens generaliserbarhet, de hade även behövt 

redovisa bortfall av deltagare på ett tydligare sätt. Bekvämlighetsurval som 

dessa studier slutligen baseras på, ökar risken för självselektion och snedfördelat 

urval i olika avseende t.ex. ålder, socioekonomi. De kvantitativa studierna (10, 

11) hade relativt stora grupper av deltagare, men eftersom analyserna även 

byggde på subgrupper kan det vara svårt att avgöra om antalet räckte för att med 

bestämd säkerhet kunna visa om det fanns skillnader mellan subgrupper. En 

ännu obesvarad fråga är också om resultat från studier om öppenhet går att 

överföra mellan olika länder. 

 

Tre av fyra studier belyste beslut på individnivå som rör vårdpersonal – 

patientinteraktion t.ex. om vårdpersonal ska informera patienter om att deras 

vård är ransonerad. Endast de Fine Lichts studie undersökte situationer på 

gruppnivå som rörde prioritering mellan patientgrupper och inte enbart frågor 

om individuella patienter (10). Den studien innehöll också fall och frågor som 

berörde en högre beslutsnivå om resursfördelning än vårdpersonal – 

patientinteraktion, och med olika typer av representation. Det saknas med andra 

ord studier med frågor om öppenhet på flera beslutsnivåer.   

 

Genom de två kvasi-experimentella studierna (10, 11), kunde författarna studera 

inte enbart vad deltagarna ansåg om öppenhet utan även vad som skulle kunna 

påverka dem i deras ställningstagande. Den typen av studier kan potentiellt ge 

kunskap om vad som kan ha betydelse i situationer där medborgare ska 

informeras eller tillfrågas om prioritering och ransonering. Studiernas resultat 

har dock begränsade möjligheter att kunna generaliseras.  
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Även artikelförfattarna menade att vissa förbättringar av experiment respektive 

urval skulle kunna göras. Det också viktigt att upprepa experiment fler gånger 

för att se om resultaten består innan man kan dra slutsatser.  

 

 

3.5 Slutsatser  
 

Kunskapen om medborgares syn på öppenhet kring prioritering och ransonering 

är ännu mycket sparsam och delvis osäker. Enligt vår artikelöversikt så finns få 

studier som ställt frågor till medborgare om öppenhet kring beslut och 

beslutsprocesser. De fyra inkluderade artiklarna berör frågor om deltagarnas syn 

på: om öppenhet är önskvärt samt konsekvenser av öppenhet, t.ex. om öppenhet 

leder till acceptans och om öppenhet kring beslut har betydelse för att de ska 

uppfattas som rättvisa. En av studierna har även undersökt om identifiering med 

dem beslutet handlar om har betydelse för hur deltagarna ser på öppenhet. En 

annan studie undersökte hur olika aspekter av öppenhet påverkar deltagares 

acceptans av beslutsfattandet beroende på hur budskapet är utformat och vilken 

typ av representation11 som fanns vid beslutfattandet. 

 

Följande punkter sammanfattar kunskapsläget utifrån studiernas resultat, 

studiernas upplägg samt vilken kunskap som saknas inom området utifrån det 

resultat som artikelöversikten har visat. Här används begreppet ”deltagarna” 

eftersom det bygger på studiernas resultat med begränsad generaliserbarhet till 

medborgare. 

 

3.5.1 Kunskapsläget baserat på artikelöversikten 

 Öppenhet kan leda till att deltagare vill påverka beslut om de får kännedom 

om dem. 

 Öppenhet kring beslutsprocessen leder inte med säkerhet till att 

beslutsfattandet accepteras av deltagare i större utsträckning.  

 En studie indikerar att en majoritet av deltagare vill ha öppenhet kring beslut 

och beslutsprocesser. 

 Hur beslut presenteras dvs. i positiva, negativa eller neutrala termer, kan 

påverka hur deltagare ser på prioriteringsbeslutet. 

 Öppenhet kring vilka som är beslutfattare; vilka de representerar, har inte 

visat sig ha betydelse för deltagares syn på prioriteringsbeslut. 

 Identifikation med dem beslutet berör i termer av kön och ålder, har inte 

kunnat bekräftas ha betydelse för hur deltagare ser på öppenhet om 

ransonering. 

 

 

                                                 
11 Studien prövande tre olika typer: ”representativ, direkt-representativ, expert-representativ”. 
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3.5.2 Studiernas upplägg 

 En studie berör prioritering mellan grupper, övriga tre fokuserar på frågor 

om ransonering på individnivå.  

 En studie tar upp frågor om hur resurser ska prioriteras och ransoneras av 

högre beslutsnivåer, övriga tre berör beslut på individnivå; vårdpersonal – 

patientinteraktion. 

 De kvalitativa studierna är mer beskrivande än teorigenererande och berör 

fler områden än öppenhet. 

 De kvantitativa studierna bygger andra typer av urval än randomisering, i 

studierna ingår personer från 18-74 år. 

 Två studier prövar hypoteser med experiment.  

 

3.5.3 Exempel på kunskapsbrister utifrån artikelöversiktens resultat 

 Det råder brist på teorigenererande kvalitativa studier som fördjupar 

kunskapen om medborgares syn på öppenhet, konsekvenser av öppenhet i 

relation till beslutsprocesser och beslut om prioritering och ransonering på 

olika nivåer. 

 Det saknas kvantitativa studier som är randomiserade baserat på hela 

befolkningen dvs. medborgare från 18 år och utan begränsning uppåt. 

 Det saknas studier med representativt urval av medborgare från olika länder 

inklusive Sverige, som kan jämföra deltagares syn på öppenhet och 

konsekvenser av öppenhet om prioritering och ransonering, i relation till 

välfärdssystem, demokratiska system, auktoritetskultur, tillit, trygghet, etc. 

 Det saknas upprepade kvantitativa studier med representativt urval från olika 

länder inklusive Sverige, som kan följa trender inom detta område. 

 Det råder brist på studier om öppenhet i relation till olika beslutsnivåer. 

 Det råder brist på experimentella studier som kan undersöka faktorer som 

kan påverka medborgares syn på öppenhet. De två studier som ingick i 

artikelöversikten hade vissa svagheter avseende urval och testfall. 

 

3.5.4 Framtida studier 

Framtida studier skulle behöva fördjupa kunskapen om vilken betydelse och 

vilket värde öppenhet om beslutsprocesser och beslut om ransonering och 

prioritering, har för medborgare. Eftersom öppenhet ofta framhålls som en 

central aspekt för medborgares tillit till samhällets institutioner så vore det 

intressant att skapa mer kunskap om öppenhet kring prioritering ger ökad 

acceptans och förståelse för beslutsfattandet och stärka medborgares tillit. 

Tänkbara forskningsfrågor kan handla om: 
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 Hur medborgare ser på öppenhet i beslutsprocesser och beslut om 

prioritering och ransonering, vilken betydelse det har för dem. 

 Vilken betydelse öppenhet på olika beslutsnivåer har för medborgare. 

 Hur medborgarna resonerar om öppenhet kring beslut som gäller prioritering 

jämfört med beslut om ransonering. 

 Vilka faktorer som kan påverka medborgares syn på frågan om öppenhet 

t.ex. grad och typ av vårderfarenhet, självrapporterad hälsa. 

 Jämföra olika länder hur medborgare ser på öppenhet och vilken betydelse 

öppenhet kan ha och vad det i så fall beror på. 

 Medborgares syn på dessa frågor över tid, både under eget livslopp men 

även bland medborgare i allmänhet. 
 Hur öppenhet vid prioriteringar påverkar medborgarnas tillit till hälso- och 

sjukvården i allmänhet samt legitimiteten för enskilda beslut. 
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4. MEDBORGARE TILLFRÅGAS OM 
PRIORITERINGSPROCESSEN ‒ HUR SKA DET GÅ TILL? 
 

Efter granskning återstod tre artiklar där det ställts frågor till medborgare om 

prioriteringsprocessen som sådan, dvs. frågor om hur en prioriteringsprocedur 

ska byggas upp och hur arbetet ska gå till. De tre studierna var alla från 

Storbritannien (9, 12, 13). Studien av Coast m.fl. från 2002, var kvalitativ med 

71 deltagare i fokusgrupper och 13 deltagare i intervjuer (9). Studien av 

Lenaghan m.fl. från 1996, var kombinerad kvalitativ och kvantitativ med 

intervjuer av 16 deltagare i ett medborgarråd samt med en enkät före och efter 

rådet (12). Studien av Tsuchiya m.fl. från 2005, var en renodlad kvantitativ 

enkätstudie med 88 deltagare (13). En referenslista över de inkluderade 

artiklarna finns i bilaga 1 samt en översikt av studiernas design, urval, typ av 

data och land finns i bilaga 2.  

 

I samtliga studier som behandlar prioriteringsprocessen finns även andra inslag 

av frågor, såsom frågor om synen på lämpliga beslutsfattare, acceptans för 

process och beslut, öppenhet, vilka prioriteringsgrunder som är lämpliga eller 

metodtest för att se på vilket sätt information lämpligast kan inhämtas. 

 

 

4.1 Studiernas syfte 
 

De tre studierna presenterar skilda syften även om de alla berör 

prioriteringsprocesser. De handlade sammanfattningsvis om:  

 Medborgares syn på ransonering, hur det ska gå till, rollfördelning samt i 

vilken grad medborgare vill vara en del av beslutsfattandet (9). 

 Medborgarnas syn på hur prioriteringar ska gå till, via ett försök med 

medborgarråd (12). 

 Medborgares värdering av olika kriterier för procedurrättvisa, vilken relativ 

betydelse de har och på vilket sätt de är värdefulla (13). 

 

I studien av Coast m.fl. (2002) var syftet: Att utforska och jämföra 

föreställningar om ransonering bland medborgarna och bland anställda12 på olika 

nivåer inom hälso- och sjukvård i Storbritannien (9). Frågor om 

prioriteringsprocessen var ett frågeområde bland flera andra. Fokusgrupper och 

individuella intervjuer som ingick i studien hade lite olika syften. 

Fokusgrupperna hade syftet att, bland medborgare respektive anställda, fånga 

olika åsikter om i vilken grad medborgare vill delta i beslut i hälso- och 

sjukvården.  

                                                 
12 I denna grupp ingår: “hospital consultants, allied health professionals working in hospitals or the community, 

general practitioners, trust and health authority board members, and Community Health Council members”. 
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I intervjuerna ville författarna utforska personernas syn på flera frågor rörande 

ransonering i sjukvården, varav prioriteringsprocessen utgjorde en del (9).  

 

Lenaghan m.fl. (1996) ville i sin pilotstudie huvudsakligen pröva hur väl 

medborgarråd13 var en fungerande metod för att inhämta medborgarnas syn på 

hur prioriteringar inom sjukvård ska gå till samt utifrån vilka kriterier och i 

vilken utsträckning medborgare ska involveras i prioriteringsprocessen (12).  

 

Tsuchiya m.fl. (2005) beskrev sitt syfte som: Att empiriskt undersöka betydelsen 

av olika aspekter i den offentliga vårdens resursfördelning och vad medborgare 

ansåg var viktigt i en sådan procedur (13). I denna studie utgick författarna, från 

ett teoretiskt ramverk med sex egenskaper som anses vara viktiga för att 

procedurer ska uppfattas som rättvisa14: tillförlitlighet, samstämmighet, 

opartiskhet, omprövning/ändring, transparens/öppenhet, och röst/deltagande15. 

De ville undersöka följande frågor: om dessa egenskaper även var viktiga i 

offentligt finansierad sjukvård och om alla dessa sex egenskaper ansågs 

relevanta inom hälso- och sjukvårdsområdet för att: a) de förväntas öka 

sannolikheten för ett bättre resultat, eller b) de har ett egenvärde i sig själva (13).  

 

 

4.2 Frågor till medborgare om prioriteringsprocessen 
 

I Coasts m.fl. studie fick deltagarna diskutera i fokusgrupper om medborgare 

ska vara delaktiga i beslut om finansiering som rörde tre olika scenarier: 

enskilda hälso- och sjukvårdstjänster, vårdverksamheter med olika specialitet 

samt beslut om vilken patient som skulle få vård (9). Efter fokusgrupperna 

intervjuades vissa av deltagarna utifrån vissa teman t.ex. om anställdas roll i 

ransoneringsbeslut, om sjukvård ransoneras idag, hur ransonering bör gå till, 

vem som ska fatta dessa beslut, om medborgare ska delta i beslutsfattande som 

rör hälso- och sjukvård samt om deltagarna vill få veta om ransonering sker i 

deras egen vård.  

  

                                                 
13 Engelska: citizens’ juries. 
14 Engelska: procedural justice. 
15 Engelska: accuracy; consistency; impartiality; reversibility; transparency; and voice. 
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De frågor som handlade mer specifikt om prioriteringsprocessen (men även till 

viss del om beslutsfattare) var t ex: 

 
Vem ska vara involverad? Varför?  

Vem ska bestämma? Varför?  

Finns det någon som inte bör vara involverad? Varför?  

Vilken typ av information skulle du vilja ha om du skulle delta? Varför? 

Hur ska informationen tillhandahållas? När?  

Vilken typ av information skulle vara lättast att förstå?  

Har det någon betydelse hur det [beslut om ransonering] går till?  

Hur tror du att det [beslut om ransonering] görs nu?  

Vem tycker du ska ha ansvaret?  

Ska allmänheten involveras? Varför? Varför inte? (9) 
 

I Lenaghans m.fl. studie om medborgarråd fick de 16 deltagarna ta ställning till 

hur prioriteringar ska gå till, utifrån vilka kriterier, vilken roll ‒ om någon ‒ 

medborgare bör ha i beslutsfattandet (12). I artikeln presenterades inga frågor 

specifikt, men i resultatet framgick att deltagarna debatterade kring:  

 Om kvalitet är viktigare än kvantitet i ett sammanhang av knappa resurser.  

 Om effektiva behandlingar för mindre problem ska ges prioritet framför 

behandlingar med oprövad effekt för livshotande tillstånd.  

 Om beslut om prioriteringar ska fattas på lokal eller nationell nivå.  

 Om det ska finnas ett nationellt råd för prioriteringar, vilken roll det skulle ha 

och vilka som ska delta i det. 

 Om det ska finnas ett inslag av medborgardeltagande i utvecklandet av 

riktlinjer för prioriteringar på lokal och nationell nivå (12). 

 

I Tsuchiyas m.fl. (2005) enkätstudie fick de 88 deltagarna tre olika uppgifter 

(13). De första två handlade om att ta ställning till sex olika egenskaper för 

procedurrättvisa och vilken betydelse den enskilda egenskapen hade i relation 

till de andra. Den tredje frågan handlade om varje egenskap var betydelsefull för 

att den antingen gav bättre resultat eller för att den var viktig för sin egen skull. 

Det fanns dessutom två versioner av enkäterna, där frågorna presenterades på 

olika sätt för att undersöka ordningens betydelse för resultatet.  
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Deltagarna fick ta ställning till följande uppgifter16 (13): 

 
Uppgift 1.) 

I denna uppgift fick deltagarna information om att när det gäller procedurrättvisa har 

NICE17 fått omdömet ”medel” utifrån en skala: "låg", "medel" och "hög". 

Procedurrättvisa baseras på sex egenskaper: tillförlitlighet, samstämmighet, opartiskhet, 

omprövning/ändring, transparens/öppenhet, och röst/deltagande. Deltagarna fick välja en 

av dessa egenskaper som de ansåg att NICE i första hand skulle förbättra sin prestation 

av. Kostnaden för förbättringen var lika stor oavsett vilken egenskap deltagarna valde att 

förbättra. De fick sedan fortsätta att välja en egenskap tills alla var valda och 

rangordnade från 1 till 6 (13). 

 

Uppgift 2.) 

Deltagarna fick information om att de bara kunde förbättra en av dessa sex egenskaper 

inom befintliga medel, dvs. att om en egenskap skulle förbättras skedde det på bekostnad 

av att någon annan egenskap måste försämras. Alla egenskaper ställdes mot varandra i 

par och även prestationsnivåerna ställdes upp som alternativ. Deltagarna fick rangordna 

dem inom varje egenskapsområde från 1 till 3, där 1 var bästa alternativet. De fick göra 

det inom 15 områden enligt följande exempel:  

 Hög tillförlitlighet och låg samstämmighet 

 Medelhög tillförlitlighet och medelhög samstämmighet 

 Låg tillförlitlighet och hög samstämmighet (13). 

 
Uppgift 3.) 

Deltagarna fick svara på om var och en av de sex egenskaperna på procedurrättvisa 

skulle förbättras därför att det förbättrar beslutet och/eller det är en bra egenskap i sig 

även om det inte förbättrar beslutet (13). 

 

 

4.3 Studiernas resultat 
 

Frågor till medborgare om prioriteringsproceduren var sällan studiernas enda 

syfte utan ingick i ett sammanhang med andra frågor som berörde prioriteringar 

från olika aspekter. Studierna var dessutom olika detaljerade i sin 

resultatredovisning. Därför kunde det vara svårt att utläsa resultatet om vad 

medborgare tyckte om just denna enskilda aspekt. I vissa fall angav författarna i 

metodavsnittet att frågor om prioriteringsprocessen skulle ställas. Deltagarnas 

svar på dessa frågor presenterades dock inte i resultatredovisningen, utan fokus 

låg på helt andra frågor som också hade ställts i studien. Coasts m.fl. studie är ett 

sådant exempel, författarna fokuserade i resultatredovisningen helt på 

deltagarnas syn på ransonering som nödvändig eller ej, dess orsaker och vad 

man kan sätta in för åtgärder istället (9).  

 

                                                 
16 Fritt översatt av rapportförfattarna. 
17 The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) ger nationella riktlinjer och råd för att förbättra 

vård och omsorg i Storbritannien. 
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Lenaghans m.fl. studie hade som huvudsyfte att pröva hur väl medborgarråd var 

en fungerande metod för att inhämta medborgarnas synpunkter på hur 

prioriteringar inom hälso- och sjukvård ska gå till. Studien visade att deltagarna 

var villiga att bidra i debatten om prioriteringar i sjukvården. Författarna menade 

att medborgarjury, i kombination med andra metoder, kunde vara ett 

meningsfullt sätt att involvera medborgare i prioriteringsbeslut och att 

beslutsfattare borde lyssna och agera utifrån medborgarnas röst. Deltagarna fick 

även svara på en enkät med frågor om hur prioriteringar ska gå till, vilket gav 

följande resultat18: En majoritet ansåg att kvantitet var viktigare än kvalitet vid 

en situation av ändlig budget. De flesta föredrog att prioritera effektiva 

behandlingar för mindre hälsoproblem framför behandlingar med oprövad effekt 

för livshotande tillstånd. De var dock angelägna om att myndigheter fortsatte att 

ge medel för behandlingar med oprövad effekt med hänsyn till behovet av att 

stödja forskning och utveckling. Alla deltagare ansåg att det skulle finnas ett 

nationellt organ för prioriteringar. De flesta ansåg att dess roll borde vara att 

skapa riktlinjer för beslutsfattande på lokal nivå. En del ansåg att ett sådant 

organ borde vara normgivande och definiera vad som var tillgängligt inom 

hälso- och sjukvård. Vidare ansåg deltagare att ett sådant nationellt organ inte 

skulle vara politiskt, utan att det skulle bestå av läkare, etiker, hälsoekonomer, 

jurister och chefer inom sjukvård. De flesta deltagare menade att det skulle 

finnas ett inslag av medborgardeltagande i utveckling av riktlinjer för 

prioriteringar på nationell och lokal nivå. De ansåg att medborgarnas åsikter 

dock borde beaktas i relation till andra intressen. Och om medborgarna skulle 

involveras i beslutsfattandet så behövde de få mycket information om det frågan 

gällde (12).  

 

I Tsuchiyas m fl studie fick deltagarna ranka hur viktiga sex olika egenskaper 

för procedurrättvisa var i jämförelse sinsemellan. Det gav ordningen: 

tillförlitlighet, samstämmighet, opartiskhet, omprövning/ ändring, transparens/ 

öppenhet, och röst/deltagande. Författarna ansåg dock att betydelsen av 

röst/deltagande var osäker då rankningen var beroende av hur frågan ställdes. 

Deltagarna ansåg även att dessa egenskaper var viktiga både för att de var 

instrumentellt värdefulla (för att de gav bättre resultat) och för att de hade ett 

inneboende värde i sig (13).  

 

  

                                                 
18 Resultatet från enkäten bör ses som en pilotstudie då det bygger på endast 16 deltagare, vår anmärkning. 
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4.4 Vår reflektion 
 

Vår artikelöversikt indikerar att få forskare har intresserat sig för hur 

medborgare ser på hur en prioriteringsprocess skall vara uppbyggd, t.ex. när det 

gäller vilka steg och komponenter som bör ingå och vilka aktörer som skall 

delta. Vi fann endast tre studier där man på olika sätt tillfrågat medborgare om 

just prioriteringsprocesser, hur beslut om prioriteringar bör gå till. Få 

medborgare har uttryckligen tillfrågats om detta trots att forskare länge har 

intresserat sig för olika aspekter som rör prioriteringsprocesser i hälso- och 

sjukvård.  

 

Kunskapens omfattning och innehåll 

De tre studier som vi fann i artikelöversikten var alla brittiska, vilket innebär en 

begränsning för att kunna dra slutsatser av deras resultat överfört till svenska 

förhållanden. Då länders sjukvårdssystem är olika uppbyggda med olika 

styrformer och former av beslutsnivåer är det troligen svårt att mellan olika 

länder överföra medborgares syn på hur en prioriteringsprocess ska gå till och 

hur en procedur skall utformas. I två av studierna kom dessutom relativt lite 

kunskap fram om vad deltagarna anser om hur prioriteringsprocesser ska gå till. 

Coast m.fl. (9) redovisade inte vad medborgare tyckte om just 

prioriteringsprocessen trots att frågor hade ställts om det. Studien av Lenaghan 

m.fl. (12) visade att deltagarna gav varierande svar på enkätfrågor om 

prioriteringsprocesser, men eftersom det var mycket få deltagare får det 

resultatet mer ses som ett pilottest som visar att dessa frågor går att använda till 

medborgare. 

Studien av Tsuchiyas m.fl. (13) är egentligen den enda som helt fokuserar på 

vad deltagare tycker är viktigt i en prioriteringsprocess. Vid rangordning av sex 

egenskaper för vad som betecknar en rättvis procedur för prioriteringsbeslut, 

ansåg deltagarna att det var viktigast med tillförlitlighet, samstämmighet och 

opartiskhet. Medan omprövning, öppenhet och medborgares deltagande värderas 

lägst. Det sistnämnda resultatet går emot en del av vad som kommit fram i andra 

studier som finns presenterade i kapitel 3 och 5. En förklaring kan vara att 

resultatet i Tsuchiyas m.fl. studie kommer fram i en rangordningsprocess där de 

olika egenskaperna ställs mot varandra. Det är inget fritt önskande utan det ställs 

på sin spets, vilket gör resultatet intressant. 

 

Kunskapens kvalitet baserat på studiernas genomföranden 

Tillvägagångssätten skiljer sig åt mellan studierna, då forskarna har använt sig 

av varierande metoder ibland i kombination: fokusgrupper, intervjuer, enkäter 

och medborgarråd som metod ‒ med andra ord både kvalitativ och kvantitativ 

metod.  
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Artiklarnas beskrivningar och stringens brister dock i varierande grad när det 

gäller: syfte och motiv, metod i form av urval, deltagare och analysmetod samt i 

vissa fall även en tydligare resultatredovisning i relation till de frågor som 

berörde prioriteringsprocessen. Det begränsar också den kunskap de genererar. I 

de kvalitativa studierna (9, 12) saknas tydlig redovisning av vad deltagarna hade 

för syn på prioriteringsprocessen. Den enda renodlade kvantitativa studien som 

vi fann kan ge viss kunskap i relation till medborgare i Storbritannien. Det 

behövs dock ett större och representativt urval för att kunna nå en högre 

generaliserbarhet och säkerhet i resultatet för de komplexa frågor deltagarna fick 

ta ställning till. 

 

 

4.5 Slutsatser 
 

Kunskapen om medborgares syn på prioriteringsprocessen är ännu begränsad 

och osäker. I denna artikelöversikt fann vi tre studier där frågor har ställts till 

medborgare om processer kring beslut om prioritering och ransonering. 

Dessutom har en studie inte redovisat vad deltagarna svarat angående 

prioriteringsprocesser, utan har valt att presentera resultatet av andra frågor som 

också ingick i studien.  

 

4.5.1 Kunskapsläget baserat på artikelöversikten 

Medborgares syn på prioriteringsprocesser kan innefatta många frågeställningar 

och de få studierna som ingår i vår artikelöversikt har tagit upp några aspekter: 

 Medborgarråd kan vara ett sätt att engagera medborgare för att få deras 

synpunkter i en prioriteringsprocess. De omfattar dock oftast ett fåtal 

medborgare och det finns ännu inget svar på hur de synpunkter som 

medborgarna ger ska inkluderas i den fortsatta beslutsprocessen. 

 Det finns vissa frågor som rör prioriteringsprocesser som har varit möjliga 

att ställa till deltagare och även få svar på. 

 En studie som fokuserade på vad deltagarna tycker är viktiga egenskaper för 

att en procedur ska uppfattas som rättvis visade följande ordning:  

1. tillförlitlighet,  

2. samstämmighet,  

3. opartiskhet,  

4. omprövning/ändring,  

5. transparens/öppenhet, och  

6. röst/deltagande.  

 

4.5.2 Studiernas upplägg 

 Studierna byggde på varierande metoder, en kvalitativ med intervjuer och en 

kvantitativ enkätstudie, en studie var ett metodförsök med en kombination 

av intervju och enkät.  
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 Den kvalitativa studien redovisade inga tydliga resultat om deltagarnas syn 

på prioriteringsprocesser. 

 Den kvantitativa enkätstudien med relativt komplexa kombinationer av 

ställningstaganden besvarades. Den hade relativt få deltagare som byggde på 

ett bekvämlighetsurval ur en betydligt större randomiserad grupp ur 

befolkningen, bortfallet var okänt. 

 

4.5.3 Exempel på kunskapsbrister utifrån artikelöversiktens resultat 

 Enligt vår artikelöversikt är ytterst få aspekter av prioriteringsprocesser 

undersökta och då endast i enstaka studier.  

 Alla studier kom från samma land med relativt få deltagare, vilket innebär 

att överförbarheten och generaliserbarheten är mycket begränsad. 

 

4.5.4 Framtida studier 

De kunskapsbrister vi funnit i artikelöversikten pekar på att flera viktiga och 

intressanta forskningsfrågor återstår att undersöka när det gäller medborgares 

syn på prioriteringsprocesser. Dessa är lämpliga att undersöka genom såväl 

teorigenererande kvalitativa studier som olika typer av kartläggande och 

hypotesprövande kvantitativa studier: 

 Medborgares syn på hur en prioriteringsprocess skall vara utformad, t.ex. 

vilka steg och komponenter som de anser ska ingå och vilka aktörer som 

skall delta i dessa steg för att skapa en legitim och rättvis process. 

 Medborgarnas syn på sin egen roll, på delaktighet, inflytande, 

medbestämmande, ansvar och på företrädarskap i prioriteringsprocesser samt 

hur avvägningen gentemot andra intressenter och andra beslutsunderlag ska 

gå till. 

 Vilka aspekter som är viktiga för att svenska medborgare ska uppfatta att en 

prioriteringsprocess är legitim och rättvis. 

 Medborgares syn på hur en prioriteringsprocess ska gå till inom olika hälso- 

och sjukvårdssystem dvs. jämförelse mellan olika länder, inklusive Sverige, 

samt hur detta förändras över tid.  
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5. MEDBORGARE TILLFRÅGAS OM BESLUTSFATTARE –  
VEM SKA BESTÄMMA?  
 

I vår artikelöversikt fann vi 19 artiklar som undersökte deltagarnas uppfattning 

om lämpliga beslutsfattare vid prioritering och ransonering, vilket motsvarar 

cirka 12 procent av de 155 inkluderade artiklarna. Endast i fem artiklar har 

frågan om medborgarens syn på beslutsfattare varit ensamt fokus, fyra av dessa 

har utförts i Australien (14-17) och en i Kanada (18). Övriga studier tar upp flera 

andra frågeområden som rör prioriteringar, utöver den om beslutsfattare. Sex av 

de 19 studierna använde enbart kvalitativa metoder med intervjuer och/eller 

fokusgrupper (8, 9, 14, 15, 19, 20). I en av studierna kombinerades kvalitativ 

och kvantitativ metod (21). De övriga var kvantitativa enkätstudier (16, 17, 22-

26) och två av dessa var kvasi-experimentella studier (18, 27).  

 

Rekryteringen av deltagarna i de kvalitativa studierna skedde främst genom 

strategiska urval men det förekom även slumpmässiga urval ur befolkningen. 

Till de kvantitativa studierna rekryterades främst deltagarna genom 

slumpmässigt urval ur befolkningen, därutöver fanns det studier med 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval. I vissa studier sökte forskarna rekrytera 

deltagare med variation i ålder, kön, socioekonomisk situation och ibland även 

utifrån självrapporterad hälsostatus och vårderfarenhet. De kvalitativa studierna 

hade mellan 13 och 36 deltagare. De kvantitativa studierna omfattade deltagare 

från 146 till 2000. Sammantaget fanns både män och kvinnor representerade i 

studierna, deltagarna hade varierande socioekonomisk situation. Åldern 

varierade mellan 15 och 100 år, det var dock stor variation mellan studierna 

vilka åldersgrupper som fanns representerade. Vid närmare granskning visade 

det sig att flera av artiklarna även byggde helt eller delvis på samma deltagare 

(14, 15) samt (23-25). 

 

Vi fann tre enkätstudier som omfattade svenska medborgare (25, 27, 28). 

Mossialos m.fl. (1999) är en multinationell studie från 1999, med cirka 1000 

svenska medborgare. De andra två genomfördes i Region Skåne cirka tio år 

senare. I studien av Rosén (2006) ingick 200 personer som deltagit i 

medborgardialoger, deras genomsnittsålder var 56 år och de hade en högre 

utbildningsnivå än genomsnittet i Sverige (27). Studien av Werntoft m.fl. (2007) 

omfattade 146 deltagare över 65 år med hemtjänst eller särskilt boende (28). 

 

En referenslista över de inkluderade artiklarna finns i bilaga 1 samt en översikt 

av studiernas design, urval, typ av data och land finns i bilaga 2.  
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5.1. Studiernas syfte  
 

Studier om lämpliga beslutsfattare kunde delas in i två huvudgrupper utifrån vad 

medborgare hade tillfrågats om: 

 Vem/vilka de ansåg vara lämpliga beslutsfattare vid prioritering/ 

ransonering.  

 Hur medborgare såg på sin egen roll i beslutsprocesser vid 

prioritering/ransonering. 

 

Inom båda dessa grupper fanns exempel på studier som jämförde svar mellan 

olika medborgargrupper, nationellt eller internationellt, eller jämförde 

medborgares svar med svaren från andra grupper t.ex. hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

 

 

5.2 Frågor till medborgarna om beslutsfattare 
 

I de studier som omfattade flera frågeområden fick deltagarna ofta först ta 

ställning till frågor som handlade om andra aspekter av prioritering och 

ransonering än frågor om lämpliga beslutsfattare.  

 

5.2.1 Frågor med olika svarsalternativ 

Forskare använde ibland frågebatterier som hade använts i andra studier (22, 29) 

eller frågor som gemensamt hade utvecklats av forskare från flera länder såsom 

Frankrike, Italien, Nederländerna, Sverige och Storbritannien (23-25). Studierna 

hade oftast definierade s.k. fasta svarsalternativ där deltagarna fick välja den 

viktigaste beslutsfattaren eller rangordna de alternativ som presenterades. De 

vanligaste svarsalternativen var: läkare, politiker, patienter, anhöriga, 

administratörer, försäkringsbolag och medborgare (16, 22-24, 29). Det förekom 

även enstaka studier där medborgare fick ange i vilken grad de instämde i olika 

påståenden om beslutsfattare t ex att politiker borde bestämma vem som ska 

behandlas eller inte (26). I de kvalitativa studierna var frågorna mer öppna och 

deltagarna fick själva ange vilka de uppfattade som lämpliga beslutsfattare. 

 

5.2.2 Frågor utifrån olika beslutssituationer 

Det varierade om frågorna beskrev i vilken situation prioritering skulle ske t.ex. 

vid resursbrist eller resurstillskott. Ofta var frågorna öppet formulerade om vem 

medborgare såg som mest lämpade att fatta beslut om prioriteringar och 

ransoneringar, utan närmare precisering om situation. Det fanns dock frågor där 

det tydligt framgick att det handlade om beslutsfattare i en situation av 

resursbrist och ett val mellan patientgrupper. 
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Hälso- och sjukvårdsansvariga kan finansiera antingen en ny avdelning för cancervård 

eller en ny avdelning för psykiatrisk vård. Vill du att medborgarna ska involveras i 

beslut om vilken avdelning som ska bli finansierad?(21) 

 

Prioriteringar och ransoneringar genomförs på många olika nivåer i hälso- och 

sjukvården, såsom vi beskrev i inledningen, men beslutsnivån framgick 

vanligtvis inte i frågorna som ställdes till deltagare i studierna. Det fanns ett fåtal 

artiklar där beslutsnivån var preciserad, som i följande första exempel där första 

frågan är på individnivå och de två andra på grupp- och systemnivå.  

 
Vem ska bestämma över vem som ska få en hjärttransplantation om bara en av två 

patienter kan behandlas? 

Vem ska bestämma om resurser ska ges till hjärtsjukvård eller till bröstcancervård om 

resurserna inte kan delas mellan dessa? 

Vem ska bestämma vilka vårdåtgärder som ska ingå i skattefinansierad vård vid 

resursbrist?(14) 

 

Frågorna kunde vara ännu mer preciserade och beskriva både sjukdomens art 

och t.ex. ålder, kön, patientnytta som underlag till en valsituation. I följande 

exempel ställs dessutom vård av en individ mot vård för en grupp. 

 
Livet kan räddas på en 10-årig flicka genom en levertransplantation, men chanserna att 

lyckas är små. Om transplantationen genomförs kan inte andra patienter med mindre 

allvarliga tillstånd få vård pga. de höga kostnaderna för transplantationen. Vem ska 

bestämma om transplantationen ska göras eller inte?(23) 

 

5.2.3 Grad av medborgarmedverkan i beslut 

I en del studier tillfrågades deltagarna om de ville att medborgare skulle 

medverka i beslutsfattande. Deltagarna kunde även få preciserade frågor om 

vilken roll medborgarna skulle ha. Det kunde handla om medborgare skulle vara 

beslutsfattare med verklig makt över beslutet t.ex. vilket ansvar medborgare var 

beredda att ta för resursfördelningsbeslut och i så fall inom vilka områden (18). 

Det kunde också handla om medborgare skulle ha en informativ roll dvs. bli 

tillfrågade av de beslutsfattare som hade makt över beslutet (16). 

 
Ska medborgarnas åsikter användas för att informera beslutsfattare om vilka 

prioriteringar som bör göras mellan olika specialiteter som t.ex. mellan ortopedi, 

hjärtsjukvård och ögonsjukvård?(16) 
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5.3 Studiernas resultat 
 

Flera studier i vår litteraturöversikt visade att om beslutsnivån inte var 

preciserad, så föredrog deltagarna ofta att läkare var beslutsfattare vid 

prioriteringar och/eller ransoneringar i hälso- och sjukvård (16, 20-24, 26, 29, 

30). Framför allt var detta vanligt i kvantitativa studier. Politiker rankades ofta 

som minst lämpliga beslutsfattare eller nämndes inte alls som beslutsfattare (16, 

20, 22, 26, 29). Resultatet i de kvalitativa studierna visade däremot att olika 

beslutsfattare borde samarbeta. En del studier indikerade att deltagarna ansåg att 

medborgare kunde eller borde ha en roll i beslutsfattande. 

 

Några få studier definierade olika beslutsnivåer i frågorna (14, 17, 21). I en 

enkätstudie angav deltagarna att på individnivå var läkare mest lämpade som 

beslutsfattare (16). I en artikel baserad på intervjuer i fokusgrupper, menade 

författarna att en utveckling av deltagares tankegångar om beslutsfattare kunde 

ske under samtalen. Deltagare kunde först tänka att läkare var mest lämpade 

beslutsfattare för att sedan uttrycka att mer multi-professionella beslut kunde 

behövas både på individnivå och ännu mer på grupp- och systemnivå. I dessa 

beslut nämndes flera parter som borde vara med: hälso- och sjukvårdspersonal, 

patienter, medborgare samt att även andra experter kunde tillfrågas såsom 

hälsoekonomer och epidemiologer. Deltagare tog även upp att politiker kunde 

vara lämpliga beslutsfattare på grupp- och systemnivå, i egenskap av 

befolkningsföreträdare (14).  

 

Artiklar som fokuserar på medborgarmedverkan i prioriteringsbeslut visade att 

deltagare framför allt ansåg att medborgare kunde tillfrågas på system- och 

gruppnivå, medan stödet för medborgare som beslutsfattare på individnivå var 

svagare (16-18, 21). Det varierade dock mellan olika studier hur starkt stödet var 

för medborgare som beslutsfattare. Det kunde t.o.m. vara motstridigt inom en 

och samma studie där frågor med liknande innehåll fick olika svar (30). En del 

deltagare ansåg att brist på kunskap och risk för egenintresse kunde vara hinder 

för medborgarmedverkan (20). Det fanns också motstridiga resultat om det 

borde vara patienter eller medborgare (utan uppenbar erfarenhet av en sjukdom) 

som involverades i beslutsfattande (15). 

 

En jämförande studie visade att hälso- och sjukvårdspersonal t.o.m. var mer 

positiva till medborgarmedverkan än vad medborgarna själva var (17). I en 

artikel där medborgares uppfattningar jämfördes mellan olika länder, fann 

författarna att deltagare från Frankrike och Italien visade mindre stöd för att 

involvera medborgare i beslutsprocesser än deltagare från Storbritannien, 

Tyskland, Nederländerna och Sverige (25).  
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En del studier relaterade deltagarnas karaktäristik t.ex. kön, ålder, utbildning, till 

hur de såg på lämpliga beslutsfattare. Det är dock långt ifrån klarlagt hur olika 

grupper av medborgare (t.ex. olika åldrar) ser på lämpliga beslutsfattare. I en 

multinationell enkätstudie (25) kom författarna fram till att karakteristika var 

förhållandevis svagt relaterade till prioriteringar och varierade mycket mellan 

länderna. Enligt den studien så fanns det i Tyskland, Italien och Nederländerna 

en tendens att yngre deltagare, 15-24 år, i högre grad ansåg att medborgare 

skulle involveras i beslutsfattande om ransonering, än vad äldre deltagare ansåg. 

I en annan studie i Storbritannien var det fler kvinnor än män, som ansåg att 

medborgare skulle delta i beslutsfattande. Denna åsikt var även vanligare bland 

dem som hade högre utbildning, var missnöjda med hälso- och 

sjukvårdssystemet samt bland dem som hade vänsterpolitiska sympatier (24). 

Enligt den multinationella studien var stödet för läkare som beslutsfattare högt 

bland britter, särskilt över 65 år, och bland deltagare från Nederländerna som 

nyligen besökt vård samt bland deltagare från Sverige med högerorienterade 

politiska sympatier. I Storbritannien, Italien och Nederländerna ansåg fler 

deltagare med högre utbildning än de med lägre, att chefer19 i hälso- och 

sjukvård kunde ha en roll i beslut om resursfördelning (25).  

 

De svenska studierna visade på liknande resultat som övriga internationella 

studier t.ex. att läkare oftast väljs som mest lämplig beslutsfattare (27, 28). I en 

av de svenska enkätstudierna ingick även en intervention då deltagarna fick 

information och delta i diskussionsgrupper. Interventionen ledde till att fler 

deltagare ansåg att medborgare borde medverka i beslutsfattande (27). 

 

 

5.4 Vår reflektion 
 

Studier om medborgares syn på lämpliga beslutsfattare omfattar i vår rapport 

nitton studier från olika länder, vissa studier har ett stort antal deltagare. Även 

om flera av dessa studier visar på liknande resultat så är de långt ifrån entydiga 

och även motsägelsefulla svar kan förekomma inom samma studie. Vår analys 

pekar på att metodologiska skillnader inklusive vilka som tillfrågats, kan bidra 

till att studier ger olika svar på vilka medborgare anser är lämpliga 

beslutsfattare.  

 

Kunskapens omfattning och innehåll 

Vår artikelöversikt om beslutsfattare omfattar både kvalitativa och kvantitativa 

studier. Det ger förutsättningar att fördjupa och bredda kunskapen om vad 

medborgare anser.  

 

                                                 
19 Engelska: managers 
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Flera studier visar att deltagare anser att läkare är mest lämpade som 

beslutsfattare om inte beslutsnivån anges i frågan. Men om beslutsnivå förs in i 

frågan så anser många att läkare är mest lämpade på individnivå dvs. när det 

gäller enskilda patienter. Däremot är läkare inte givna som ensamma 

beslutsfattare när det gäller grupp- eller systemnivå. Då lyfts även andra grupper 

fram som beslutsfattare angående prioriteringar och ransoneringar, såsom andra 

vårdprofessioner, tjänstemän, patienter, medborgare samt politiker.  

 

Angående frågan om medborgare ska delta i beslut om prioriteringar och/eller 

ransoneringar, visar flera av artiklarna att medborgare bör ha en rådgivande roll 

i beslutsprocesser enligt deltagarna. Medborgare bör bli tillfrågade men inte 

fatta beslut. Detta svar skulle kunna knytas till ett kriterium om vad som anses 

ge rättvisa beslut, nämligen ”röst/delaktighet”, som nämndes i kapitel 4 om 

beslutsprocesser. Där rangordnades detta lågt jämfört med fem andra kriterier, 

alla kriterier ansågs dock viktiga i sig själva och de ansågs även kunna skapa 

bättre resultat. 

 

Vår översikt visar inga tydliga resultat om karaktäristik hos deltagare kan 

kopplas till deras syn på vem de anser är lämpliga beslutsfattare t.ex. deltagarnas 

nationalitet, ålder, kön, utbildningsnivå, arbetsförhållande, politisk ideologi och 

hälsostatus. De olika resultat som framkommit i studier kan indikera att det 

framför allt är kontexten som har betydelse för resultaten. Kontext i termer av 

välfärdssystem, hälso- och sjukvårdssystem, sociokultur och kontext för 

frågorna t.ex. precisering av i vilket sammanhang frågan gäller. 

 

Vad svenska medborgare anser om vem som är lämplig som beslutsfattare är 

relativt lite belyst. Endast tre studier har svenska deltagare och de två senaste är 

genomförda i mitten av 2000-talet (27, 28). Den äldsta är en randomiserad 

multinationell studie från slutet av 90-talet (25). 

 

Kunskapens kvalitet baserat på studiernas genomföranden 

Det finns vissa brister i genomförandet av en del studier som leder till osäkerhet 

för vilka slutsatser som kan dras. Det handlar t.ex. om brister i utformningen av 

frågor och svarsalternativ. Fasta svarsalternativ kan vara styrande och leda 

deltagarnas svar i vissa riktningar och/eller opreciserade frågor ger otydliga 

resultat. Det förekommer begränsningar i urvalet av deltagare. Flera av 

artikelförfattarna har lyft fram liknande synpunkter som vi gör och att dessa 

metodologiska aspekter påverkar vilka slutsatser som kan dras av resultaten. 

 

Det finns fördelar med både kvalitativa och kvantitativa metoder. I intervjuer 

och fokusgrupper får deltagarna diskutera och reflektera över vem som är 

lämplig som beslutsfattare. Det finns dock en risk att samtalet avspeglar åsikter 

som är beroende av sammanhanget och därmed är föränderliga.  
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På det sättet kan det även finnas ett värde att med enkätstudier undersöka 

deltagares direkta åsikter om beslutsfattare. Samtidigt finns det svårigheter med 

att utforma enkätstudier om beslutsfattare på ett sådant sätt att resultatet blir 

rättvisande. Fasta svarsalternativ kan riskera att styra och begränsa deltagarnas 

val av lämpliga beslutsfattare; om de själva fick ange lämpliga beslutsfattare så 

kanske andra alternativ skulle anges. Det finns dock även en risk med att lämna 

svaret helt öppet. Deltagarna kanske aldrig kommer på vissa alternativ på egen 

hand, men om de får flera förslag kan det vidga deras val av lämplig 

beslutsfattare. Därför kan en kombination av fasta och öppna svarsalternativ 

vara ett sätt att hantera denna fråga i enkätstudier. 

 

Andra brister är att flera studier inte anger vilken beslutssituation som 

deltagarna ska ta ställning till t.ex. om det gäller prioritering och/eller 

ransonering. Det finns dessutom en risk att begreppen prioritering och 

ransonering har använts på ett otydligt sätt i studier då det kan skilja t.ex. mellan 

olika språk. Dessa typer av otydligheter skapar svårigheter att tolka och jämföra 

resultat mellan olika studier.  

 

Flera studier har också varit otydliga då de inte angivit beslutsnivån t.ex. 

individ- eller gruppnivå, i frågor om beslutsfattare. I studier där detta var 

preciserat visade det sig att beslutsnivån hade betydelse för medborgarnas syn 

på beslutsfattare. De indikerade att relativt få medborgare kände till beslut på 

program-/gruppnivå och att de därmed inte hade reflekterat över beslutsfattare 

på den nivån. Studierna i översikten visade att om beslutsnivån inte angavs i 

frågan så associerade deltagarna till individ-/patientnivån och valde läkare som 

mest lämplig beslutsfattare. Det innebär troligen att medborgare inte svarar på 

vem som kan vara lämplig beslutsfattare på program-/gruppnivån, om 

beslutsnivån inte framgår av frågan.  

 

Även vid frågor som gäller om medborgare ska vara med och fatta beslut, kan 

det brista i tydlighet t.ex. vad som avses med delaktighet i termer av olika grader 

av inflytande och ansvar. Särskilt osäkert bli tolkningen av deltagarnas svar i 

enkätstudier som inte ger samma möjlighet att klarlägga och fördjupa förståelsen 

av frågan och deltagarnas svar.  

 

Urvalet av dem som ska representera medborgare i studier bör styras av 

forskningsfrågan, det avgör vilka slutsatser som kan dras av resultatet och dess 

relation till medborgare. Bland de artiklar som ingår i granskningen finns flera 

typer av urval och det är mer eller mindre uttalat och/eller motiverat vilka som 

författarna anser ska representera medborgare. Definitionen av medborgare och 

vilka som inkluderas i studierna varierar, i vissa studier är personer aktivt 

inkluderade just för att det är patienter vid studietillfället medan andra har 

exkluderat patienter.  



36 

Argumenten kring att inkludera/exkludera patienter dvs. medborgare med 

specifika erfarenheter av vård och ohälsa, har bl.a. handlat om att denna 

erfarenhet har kunnat leda till andra svar än medborgare som saknar 

motsvarande erfarenhet. Artikelförfattarna har även haft farhågor för att 

medborgare med särskilt intresse för hälso- och sjukvårdsfrågor blir 

överrepresenterade i studier om lämpliga beslutsfattare och att egen-intresse kan 

påverka svaren (15, 18). Vi menar att samma problematik kan finnas även där 

deltagare är hälso- och sjukvårdspersonal och politiker, de kan också ha 

särintressen och att det blir en självselektion av dem som slutligen deltar i 

studier. I enskilda artiklar finns även snedfördelningar av deltagarnas 

karaktäristik t.ex. ålder, kön eller utbildningsnivå. Forskning har dock inte 

kunnat visa vilken karaktäristik i ett urval som kan vara viktiga att balansera i 

studier om medborgares syn på beslutsfattare. Det finns även andra aspekter än 

deltagarnas karaktäristik som kan påverka ett utfall, exempelvis finns studier 

som visar att påverkan från media och karaktären på budskap kan vara aspekter 

som påverkar deltagares uppfattningar, såsom vi beskrev i kapitel 3 om 

öppenhet. Detta kan vara väl så viktigt att ta hänsyn till i utformningen av 

studier och vilken information som ska samlas. En annan kan vara vilka 

sjukvårdsreformer som pågår i ett land och som skulle kunna få betydelser för 

medborgares syn på beslutsfattare.  

 

I studier som rör medborgare i Sverige kan möjligen yngre människor och 

personer från lägre socio-ekonomiska grupper vara underrepresenterade, enligt 

den information som går att utläsa från artiklarna.  

 

 

5.5 Slutsatser  
 

Kunskapen är ännu osäker om vad medborgare anser om beslutsfattare vid 

prioritering och ransonering; i vår artikelöversikt fann vi nitton studier. Frågan 

om beslutsfattare är fortfarande relativt lite undersökt, det är få studier per land 

och få länder som omfattas t.ex. i Sverige fann vi endast tre publicerade studier. 

Det finns även indikationer på att olika sätta att genomföra studier leder till olika 

resultat. Det tycks även kunna finnas vissa skillnader mellan medborgare i olika 

länder. 
 

5.5.1 Kunskapsläget baserat på artikelöversikten 

 Flera studier visar att deltagare anser att läkare är mest lämpliga som 

beslutsfattare när det gäller prioriteringar och ransoneringar på individnivå20. 

Läkare anses även vara mest lämpliga som beslutsfattare om frågan ställs 

utan att ange vilken beslutsnivå det handlar om. 

                                                 
20 Olika beslutsnivåer är: individnivå, gruppnivå eller systemnivå. 
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 Det finns studier som visar att deltagarna föredrar att beslut på program-, 

gruppnivå och systemnivå fattas av personer som representerar flera 

kunskapsområden såsom läkare, andra vårdprofessioner, tjänstemän, vissa 

andra experter, patienter, medborgare samt politiker.  

 Synen på lämplig beslutsfattare har delvis varierat mellan kvantitativa (i 

vilka läkare ofta anges som lämpliga beslutsfattare) och kvalitativa studier (i 

vilka ofta framhölls att flera olika kunskapsföreträdare bör vara 

beslutsfattare). Svaren har också varierat om beslutsnivån har varit beskriven 

i frågan. 

 Det finns en variation i synen på medborgares roll men sammantaget pekar 

studierna på att deltagare anser att medborgare bör ha en rådgivande roll i 

beslut om prioritering och ransonering.  

 Det finns viss variation i synen på beslutsfattare mellan med olika 

karaktäristik som kön, ålder, nationalitet, utbildningsnivå och politisk 

sympati. Dessa resultat är dock inte entydiga. 

 

5.5.2 Studiernas upplägg 

 Detta område omfattar både kvalitativa och kvantitativa studier, med 

dominans av kvantitativa studier. 

 De kvalitativa studierna bygger på individuella intervjuer och/eller 

fokusgrupper.  

 Flera kvantitativa studier har ett randomiserat urval och många deltagare, 

bortfallet av deltagare är dock ofta otydligt rapporterat. 

 Flera enkätstudier har fasta svarsalternativ med förslag på lämpliga 

beslutsfattare.  

 Några studier har omfattat deltagare från flera länder. 

 Några studier har studerat betydelsen av deltagarnas karaktäristik för hur de 

ser på lämpliga beslutsfattare och medborgares roll.  

 

5.5.3 Exempel på kunskapsbrister utifrån artikelöversiktens resultat 

 Det finns en viss osäkerhet hur representativa deltagarna är i olika studier, 

vilket begränsar möjligheten att dra slutsatser om vad andra medborgare 

anser.  
 Det råder osäkerhet om medborgares syn på lämpliga beslutsfattare på olika 

beslutsnivån21 då detta sällan har angivits i frågorna till medborgare.  
 Det brister i kunskap om hur svarsalternativ ska anges när det gäller 

lämpliga beslutsfattare, om de ska ange fasta svarsalternativ eller öppna svar.  
 Det råder kunskapsbrist på vilken typ av medborgarmedverkan i beslut om 

prioritering och ransonering som medborgare anser bör eftersträvas. 

Frågorna som ställts till medborgare har sällan preciserat vilken roll, 

inflytande eller ansvar som avses. 
                                                 
21 Olika beslutsnivåer är: individnivå, gruppnivå eller systemnivå 
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 Kontextens betydelse för medborganas syn på beslutfattare är inte klarlagd 

t.ex. centraliserad respektive decentraliserad hälso- och sjukvård. 
 Det är inte klarlagt vilken eller om medborgares karaktäristika, erfarenheter 

och situation t.ex. socioekonomi, utbildningsnivå, hälsa och erfarenhet av 

hälso- och sjukvård, har betydelse för deras syn på beslutsfattare och 

medborgares roll. Det är inte heller belyst vad det i så fall skulle betyda för 

beslutsfattare. 
 Kunskapen om svenska förhållanden på detta område är begränsad. Vid 

tidpunkten för artikelsökningen saknades kvalitativa studier som skulle 

kunna ge en djupare kunskap om hur svenska medborgare resonerar om 

vilka beslutsfattare de finner mest lämpliga och varför. Artikelöversikten 

innehåller ett fåtal svenska kvantitativa studier med sammanlagd begränsad 

representativitet och aktualitet.  
 

5.5.4 Framtida studier 

De kunskapsbrister som framkommit i artikelöversikten ger uppslag till flera 

tänkbara och intressanta studier för att undersöka hur medborgare ser på 

lämpliga beslutsfattare vid prioritering och ransonering samt sin egen roll i 

beslutsprocesser. 

 Det behövs studier som har god forskningskvalitet dvs. med representativt 

urval, tydliga frågor angående beslutsnivå och typ av medborgarmedverkan. 

 Studier som undersöker om det blir skillnader i resultat mellan fasta 

svarsalternativ och öppna svar när deltagare ska besvara frågan om lämpliga 

beslutsfattare. 
 Studier som undersöker kontextens betydelse och betydelsen av individers 

erfarenhet och situation, för medborgares syn på beslutsfattare i hälso- och 

sjukvård. Studier med deltagare från olika länder är av särskilt intresse. 

 Studier från Sverige som är aktuella och bygger på representativa urval samt 

följer medborgares syn på lämpliga beslutsfattare över tid. 
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6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

Vårt syfte med denna rapport var att öka kunskapen om vad medborgare 

tillfrågats om i forskningsstudier avseende prioritering och ransonering inom 

hälso- och sjukvård inom tre områden: öppenhet, prioriteringsprocesser och 

beslutsfattare. Rapporten bygger på en del av en större översiktsstudie som 

omfattar fler områden som vi väljer att inte belysa här. Vår avsikt med 

översikten var också att belysa artiklarnas syfte och tillvägagångssätt. På det 

sättet har vi fått betydelsefull information om i vilken grad det finns tillförlitlig, 

överförbar och generaliserbar kunskap om vad medborgare tänker, anser och vill 

i dessa frågor. Vi har även identifierat exempel på kunskapsluckor som framtida 

studier bör täcka samt även ringat in ett antal metodaspekter som dessa studier 

bör ta hänsyn till. 

 

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Vi kan konstatera att resultatet av vår granskning gav förhållandevis få studier 

inom alla tre frågeområden och att det ännu råder osäkerhet om vad medborgare 

anser om öppenhet, prioriteringsprocesser och beslutsfattare. Förutom att antalet 

studier är få, så finns det även en del brister i genomförande av studier som 

bidrar till denna osäkerhet. Dessutom är det flera studier som inte har klargjort 

sin definition av medborgare i sina urval, det skiftar mellan studierna om man 

redovisar att vissa medborgare också är patienter, dvs. medborgare med en 

pågående vårdkontakt. De flesta redovisar inte om medborgarna också har en 

särskild relation till hälso- och sjukvård i form av anställning eller 

förtroendeuppdrag. Begreppen prioritering och ransonering är sällan definierade 

och det kan finnas vissa skillnader i deras innebörd mellan olika språk. Det ger 

en viss osäkerhet om exakt vad medborgare har tagit ställning till. 

 

I vår granskning av rapportens tre frågeområden fann vi flest studier inom 

området om lämpliga beslutsfattare. Detta förefaller ha intresserat fler forskare 

än frågan om medborgares syn på hur beslutsprocesser i sin helhet ska gå till 

eller hur öppenheten ska vara kring beslut och beslutsprocesser. Beslutsfattare 

kan visserligen ses som en del av en beslutsprocess men den består av betydligt 

fler delar som borde vara av intresse att få medborgares syn på. Frågan om 

öppenhet borde undersökas betydligt mer då det finns en uppfattning om att den 

har stor betydelse för medborgares tillit och acceptans av prioritering och 

ransoneringsbeslut (3). Vilka konsekvenser öppenhet i dessa beslut kan få är 

ännu inte tydligt besvarad.  
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Vi kan inte heller utifrån de resultat vår studieöversikt gav säga om motiven för 

att involvera medborgare verkligen leder till det som avses t.ex. bättre beslut, 

ökad legitimitet i beslut och större acceptans och tillit hos medborgare och/eller 

att de uppskattar detta som en demokratisk handling, vilket är det som Garpenby 

lyfter fram i sin studie (2). Vi fann studier som visade att öppenhet inte skapade 

tillit och acceptans utan tvärtom kunde sänka tillit (10) och skapa ifrågasättande 

av beslut (8). En studie visade att deltagarna satte öppenhet och medborgares 

deltagande sist av sex kriterier för vad som kännetecknade en rättvis 

beslutsprocess och beslutsfattares tillförlitlighet och samstämmighet, var 

viktigast (13). Ett mycket centralt problem är att det saknas studier som 

undersökt hur medborgares åsikter ska vägas mot andra gruppers synpunkter. 

Det saknas problematisering kring vilka medborgare som ska tillfrågas, deras 

representativitet och vilken tyngd deras synpunkter ska ha i förhållande till t.ex. 

politiker som är utsedda genom demokratiska val. 

 

De studier som finns i vår översikt visar sammantaget att det är svårt att ställa 

bra frågor till medborgare och att metoder och utformning av frågor och 

svarsalternativ får konsekvenser för svaren. Flera studier visar att det är viktigt 

att specificera frågorna mer noggrant t.ex. vilken grad av öppenhet som avses, 

hur beslut presenteras, vilken beslutsnivå som avses, vilka komponenter i en 

beslutsprocess som ska presenteras, vilken roll medborgare ska ha i relation till 

beslut och ansvar, om frågor ska ha svarsalternativ eller ha öppna svar. I en 

studie ansåg deltagarna att om medborgare ska vara involverade i 

beslutsfattande behöver de få mycket information om det beslutet gäller (12). 

Det skulle även kunna vara viktigt i studier att deltagarna får mycket 

information för att kunna ta medveten ställning till ställda frågor.   

 

Flera kunskapsbrister återkommer i de tre olika frågeområdena och vi summerar 

dem här: 

 

 Det råder brist på teorigenererande och fördjupad kunskap om medborgares 

syn på öppenhet, prioriteringsprocesser och beslutsfattare samt dess 

konsekvenser för medborgares acceptans och tillit till beslutsprocesser och 

beslut om prioritering och ransonering på olika nivåer. 

 Det saknas ännu generaliserbar kunskap inom de tre frågeområden som 

bygger på representativa urval av alla medborgare dvs. slumpmässiga urval 

av medborgare från 18 år och utan begränsning uppåt och där 

bortfallsanalyser redovisas. 

 Kunskapen om svenska medborgares syn på de tre frågeområdena är mycket 

begränsad. 
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 Det saknas kunskap om medborgares syn på de tre frågeområdena ändras 

över tid.  

 Det råder brist på kunskap om faktorer som kan ha betydelse för 

medborgares syn på dessa tre frågeområden samt vad sådana faktorer i så 

fall skulle få för konsekvenser t.ex. för hur frågor ska ställas till medborgare, 

hur beslut beskrivs, hur beslutsprocesser ska gå till och öppenheten kring 

beslut.  

 Det råder brist på kunskap om det finns skillnader mellan medborgare från 

olika länder inklusive Sverige, och deras syn på dessa tre frågeområden om 

prioritering och ransonering samt om deras syn skiljer sig åt i relation till 

välfärdssystem, demokratiska system, auktoritetskultur, grad av tillit, 

trygghet, etc. 

 Det saknas kunskap om involvering av medborgare verkligen leder till det 

som ofta framhålls som motiv för att involvera dem t.ex. bättre beslut, ökad 

legitimitet i beslut och större acceptans och tillit hos medborgare och/eller 

att de uppskattar detta som en demokratisk handling. Det är dessa motiv som 

ofta är utgångspunkten för artiklarna inom de granskade områdena. 

 Det saknas också kunskap om hur medborgares åsikter ska vägas mot andra 

gruppers synpunkter. Det brister också i problematisering kring vilka 

medborgare som ska tillfrågas och vilken tyngd deras uppfattningar kan ha 

t.ex. jämfört med synpunkter från politiker som är utsedda genom 

demokratiska val. 

Dessa kunskapsbrister kan vara utgångspunkter för intressanta och viktiga 

framtida studier där medborgare tillfrågas om hur de ser på öppenhet, 

prioriteringsprocesser och beslutsfattare. Det kan ge betydelsefull kunskap om 

vilken roll medborgare och andra aktörer kan och bör ha i relation till 

prioritering och ransonering, vilka aktiviteter som bör genomföras och vilka 

konsekvenser det kan ge. För mer specifika förslag på tänkbara framtida studier 

hänvisar vi till kapitlen över varje frågeområde.  

 

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Vi är medvetna om att vår studieöversikt och rapport har begränsningar. En 

begränsning ligger i vilka sökord och databaser som vi använde. Vi använde 

t.ex. inte ”patient” som sökord eftersom vi i denna översikt i första hand var 

intresserade av medborgare och inte specifikt patienter. Vi har valt att begränsa 

vår rapport till tre frågeområden även om vi har funnit fler.  
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Om vi från början hade vetat vilka områden som fanns representerade hade vi 

kunna lägga till mer specifika sökord som öppenhet, prioriteringsprocess och 

beslutsfattare. Det är möjligt att detta hade gett ytterligare artiklar. Vi menar 

dock att även om vi gjort dessa utvidgningar hade det inte blivit en avgörande 

skillnad i mängden artiklar. Det kan dock finnas artiklar inom återstående 

områden av hela artikelöversikten som kan visa sig innehålla information även 

inom de tre områden som finns i rapporten. De är kategoriserade utifrån abstrakt 

vilka inte alltid ger tillräcklig information och det visar sig först vid analys av 

hela artikeln. 

 

Vi använde tre stora databaser och att utvidga till ännu fler hade troligen gett fler 

dubbletter men förmodligen inte så många fler artiklar, eftersom de valda 

databaserna samlar stora mängder data från många tidskrifter och områden. Vi 

valde att inte gå vidare och analysera referenser som fanns inne i artiklarna, 

vilket kan vara en svaghet i översikten. Det skulle ha kunnat ge ytterligare några 

artiklar men vi bedömer att det ändå inte hade gett ett stort antal. Det hade krävt 

noggrann analys av refererade artiklar för att säkerställa att de verkligen innehöll 

studier med frågor riktade till medborgare. Vår sökning via databaserna gav 

initialt en stor mängd artiklar men vid närmare granskning så uppfyllde de inte 

våra inklusionskriterier. Det visar på svårigheten att specificera sökningen 

tillräckligt väl. Vi sökte artiklar där författarna hade ställt frågor till 

medborgarna om prioritering, flera exkluderade artiklar var mer av teoretisk 

karaktär där författarna för resonemang om medborgare men de har inte ställt 

frågor till dem. Det finns också en begränsning i artiklarnas abstrakt, vilka vi i 

första granskningsomgången utgick ifrån när vi skulle besluta om artikeln skulle 

inkluderas. Flera abstrakt var bristfälliga eller missledande, det kan ha lett till att 

vissa blev exkluderade på ett tidigt stadium. I flera fall blev artiklar inkluderade 

initialt utifrån sitt abstrakt men vid genomgång av artikeln visade de sig inte 

uppfylla våra kriterier och sorterades därför bort i detta senare skede. 

 

En annan begräsning ligger i att vi har inriktat oss enbart på artiklar i 

internationella vetenskapliga tidskrifter och inte alls på andra typer av 

publikationer. Vi ville få en bild av internationell kunskap och även om 

västvärlden hittills är överrepresenterad så publiceras artiklar från många olika 

länder i internationella vetenskapliga tidskrifter. Om vi utvidgat vår studie till att 

omfatta även s.k. grå litteratur som ofta är publicerade enbart på det inhemska 

språket, då hade vi varit hänvisade till de språk som vi behärskar och hade vi 

inte kunnat analysera alla. Den typen av litteratur kan även ha varierande 

tillgänglighet. Det hade blivit otydligt på vilket sätt vi hade inkluderat studierna.  

 

Ytterligare en begränsning är att det har hunnit gå två år sedan vi genomförde 

vår sökning och att det som har tillkommit därefter inte finns med i vår studie.  
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I artikelgranskningen finns endast fyra artiklar med svenska deltagare och de 

senaste åren har ytterligare några tillkommit såsom två svenska studier, en 

kvalitativ studie om lämpliga beslutsfattare av Broqvist och Garpenby (31) och 

en kvantitativ studie om öppenhet av de Fine Licht (32).   

 

Styrkorna i vår artikelöversikt är att vi använde oss av en fastlagd struktur för 

vår sökning och analys, att vår sökning gav en omfattande mängd 

forskningsartiklar som vi har gått igenom på ett systematiskt sätt och att vi har 

varit tre granskare. Det är också en styrka i artikelöversikten att vi inte hade 

någon begränsning i tidpunkt, länder, metod eller språk när vi sökte. Artiklarna i 

denna rapport är från 1993 och framåt och från olika länder, det finns en 

variation av metoder och de studier som uppfyllde kriterierna var alla 

engelskspråkiga.  

 

Det är ett omfattande arbete att göra denna typ av artikelöversikt och även om 

det finns begränsningar i denna undersökning bedömer vi att det sammantaget 

ger en trovärdig bild av vad medborgare har tillfrågats om i artiklar som är 

publicerade fram till maj 2013. Utifrån den mängd och den takt som artiklar har 

publicerats hittills inom de tre frågeområden som vi har belyst så bedömer vi att 

endast några få studier har tillkommit sedan dess.   
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