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Ett beslut kan upplevas olika svårt och få effekter för beslutsfattaren 

eller någon annan individ. I denna studie undersöktes hur 
beslutsprocesser i samband med ett medicinskt ställningstagande 
påverkas av information om att en majoritet eller minoritet delar 

åsikten, samt om patienten i fallet har samma kön som en själv eller 
inte. I studien undersöktes även om det finns en tendens att välja en 

patient av det egna könet och hur orsaken till den egna och andras 
åsikt förklarades. Valet stod mellan vem av två patienter skulle 
prioriteras för att få genomföra en livsavgörande operation. I linje med 

förväntningar visade det sig att deltagare i minoritet tenderade att 
konsolidera sitt beslut mer än deltagare i majoritet. Tendensen var 

dock inte signifikant. Personer med en annan åsikt bedömdes som mer 
påverkade av andra än man själv eller personer med samma åsikt. 
Deltagare i minoritet blev dock mer säkra på beslutet vilket kan tolkas 

som konsolidering. 
 

Det inträffar dagligen situationer där ett beslut eller ställningstagande behöver fattas. 
Beslut som fattas kan vara av liten eller stor komplexitet. Denna komplexitet kan variera 
beroende på om en individ har att välja mellan få eller många olika antal alternativ eller 

helt enkelt att det kan vara olika svårt att hitta skillnader mellan de olika alternativen 
(Brownstein, 2003). Ett beslut innebär ofta olika konsekvenser för antingen 

beslutsfattaren eller någon annan individ. Beslut som fattas kan också upp levas som 
olika svåra för olika individer. I denna studie undersöks beslutsfattande i ett medicinskt 
sammanhang. Mer specifikt innebar beslutet i denna studie att välja vem av två patienter 

som skulle få genomföra en livsavgörande operation.  
 

Dissonansteori 
När individer beter sig på ett sätt som kommer i konflikt med deras attityd, inträffar ett 
psykologiskt femnomen som kallas kognitiv dissonans. (Festinger, 1957). Kärnan i 

teorin kognitiv dissonans är att individer vill ha balans mellan sitt beteende oc h sin 
attityd. När obalans uppstår mellan beteendet och attityden uppstår en form av 

psykologisk spänning, kognitiv dissonans. Enligt dissonansteorin kan en förändring av 
antingen beteendet eller attityden minska denna spänning. Denna förändring mot balans 
sker genom en kognitiv bearbetning av denna spänning.  Det innebär att individen letar 

efter information som kan ta bort spänningen (Brownstein, 2003). Festinger och 
Carlsmith (1959) utvecklade teorin om kognitiv dissonans. Dissonansteorin menade de 

kunde förklara varför en individs egen attityd kan komma att förändras när beteendet 
inte stämt överrens med den faktiska attityden. Teorin uppkom efter resultat i en studie 
av andra forskare som visade att människor ändrade sin attityd även då deras beteende 

var påtvingat. I studien fick en deltagare tala improviserat inför en publik och hålla en 
ståndpunkt som gick emot deltagarens egen faktiska ståndpunkt. Resultatet av studien 
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visade att deltagarens faktiska attityd förändrades till fördel för den påtvingade 

ståndpunkten, och detta kunde förklaras av kognitiv dissonans (Festinger & Carlsmith, 
1959). Enligt dissonansteorin är förklaringen att beteendet att tala för en påtvingad 

attityd är dissonant med deltagarens egen uppfattning vilket skapar obehag. För att 
minska obehaget ändrar deltagaren då sin egen attityd så att attityden stämmer bättre 
med beteendet. Effekten uppstår endast om deltagaren i någon mån uppfattar att han 

eller hon själv valt beteendet.  
 

Festinger och Carlsmith (1959) genomförde även ett annat experiment där deltagarna 
fick genomföra ett tråkigt experiment och efteråt skulle berätta för en annan deltagare 
hur roligt de tyckte experimentet var. Deltagare som fick en större summa pengar ($20) 

för att ljuga om att experimentet var roligt, skattade experimentet efteråt som väldigt 
tråkigt, det vill säga de ändrade inte sin attityd efter att de berättat om experimentet för 

den andra deltagaren. Detta kan förklaras med att deltagaren upplevde att deras lögn helt 
kunde förklaras med att de fick så mycket pengar för det. Deltagare som endast fick en 
mindre summa pengar ($1) skattade däremot experimentet som riktigt roligt efter att de 

talat om för en annan deltagare att det var roligt, det vill säga deras attityd närmade sig 
beteendet. Den förklaring som Festinger och Carlsmith (1959) hade till 

attitydförändringen var att betalningen till dessa deltagare inte var tillräcklig för att de 
inför sig själva skulle tänka att de sa att experimentet var roligt enbart för pengarna. 
Detta skapar en psykologisk balans och därför ändras attityden till experimentet.  

 
Tendenser till kognitiv dissonans har hittats i olika miljöer och situationer (Aarts, 

Dijksterhuis, & Custers, 2003), inom grupper (Davis & Jones, 1960; Matz & Wood, 
2005) och före, under och efter beslut (Brownstein, 2003). Det kan som Festinger 
(1957) menar att dissonans är en oundviklig effekt av beslut. Ett exempel är när en 

individ ska köpa en bil. Då kommer individen troligtvis att titta på olika bilmärken med 
olika för- och nackdelar på olika attribut och kommer slutligen att besluta sig för att 

köpa en av bilarna. När individen fattat beslutet kan dissonans uppstå eftersom han eller 
hon är tvungen att leva med de negativa aspekterna av den valda bilen medan de 
positiva aspekterna av de alternativ som inte valdes blivit oåtkomliga. Ett sätt att minska 

dissonansen är att tona ned de negativa aspekterna av det valda alternativet och de 
positiva aspekterna av de bilarna inte valdes (Festinger, 1957). 

 
I denna studie kommer deltagare att få information om att andra deltagare haft samma 
eller motsatt åsikt som de själva. Enligt dissonansteorin skulle den informationen kunna 

påverka deltagarens attityd kring sitt beslut i att ha en åsikt som skiljer sig från andra.  
Den kognitiva dissonansen kan däremot minska om åsikter inom en grupp är mer 

homogen (Festinger, 1957; Matz & Wood, 2005). 
 
Beslutsteori och beslutskonsolidering 

När en individ fattar ett beslut tenderar han eller hon att precis innan beslutet värdera 
det alternativ som väljer högre än det/de alternativ som inte väljs. Denna process kallas 

differentiering (Svenson, 1992, refererat i Brownstein, 2003). Att differentiera innebär 
att egenskaper hos alternativen upplevs skilja sig mer än vad de egentligen gör. När 
individen fattat beslutet fortsätter denna process att särskilja alternativen till fördel för 

det valda alternativet. Denna process kallas konsolidering och innebär att individen 
upplever ett valt alternativs egenskaper ännu bättre i förhållande till det/de ej valda 
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alternativen efter beslutet. Behovet både av att differentiera och att konsolidera ett 

beslut uppstår som en följd av att det finns en osäkerhet i valet mellan olika alternativ.  
När ett beslut bland flera alternativ måste tas finns ofta både positiva och negativa 

egenskaper. Vid den kognitiva bearbetningen uppstår en dissonans mellan de olika 
egenskapernas värden och tidigare kognitiva föreställningar en individ har (Festinger, 
1957). 

 
När en individ står inför ett definitivt beslut ökar den kognitiva dissonansen (Liberman 

& Förster, 2006) och individen börjar ibland även nedvärdera det alternativ som inte 
valdes (Egan, Santos, & Bloom, 2007; Festinger, 1957; Liberman & Förster, 2006;). 
Enligt Festinger (1957) påverkas bland annat dissonansens omfattning av hur attraktiv 

det ej valda alternativet är i förhållande till det valda alternativet. Om alternativen har 
helt olika värden och inga negativa konsekvenser kommer ingen eller liten dissonans 

inträffa. Om individen redan vet vad han eller hon ska välja på förhand finns varken 
någon dissonans eller behov av differentiering/konsolidering (Brownstein, 2003).  
 

Konsolidering i majoritets- eller minoritetsgrupper 
Festinger (1957) menar att koncensus i en grupp kan ha avgörande effekt på den 

kognitiva dissonansen. Om ett beslut ses som korrekt av majoriteten i en grupp kommer 
mer kognitiv fokusering att läggas vid det istället för andra alternativ (Erb, Bohner, 
Rank, & Einwiller, 2002). I och med att mer fokusering läggs vid beslutet kommer det 

inte behövas någon kognitiv bearbetning av andra alternativ. Att som gruppmedlem veta 
att ens egna kognitiva föreställning delas av majoriteten innebär bland annat att det inte 

finns ett behov av att behöva motivera eller förklara sitt ställningstagande (Brownstein, 
2003; Erb, Bohner, Schmälzle, & Rank, 1998).  
 

Förvrängd kognitiv bearbetning kan däremot inträffa om en individ hamnar i 
minoritetsställning inom en grupp (Erb, Bohner, Schmälzle, & Rank, 1998). Om inte 

övriga gruppmedlemmar tycker som en själv måste de olika alternativen motiveras. Det 
innebär en kognitiv bearbetning där motiven till ens beslut ska hämtas. När den 
kognitiva bearbetningen av information sker och individen befinner sig i 

minoritetsställning kan det att leda till konsolidering av informationen (Erb, Bohner, 
Rank, & Einwiller, 2002; Erb, Bohner, Schmälzle, & Rank, 1998). Individer i 

minoritetsställning inom en grupp kan också öka negativa attityder mot den egna 
gruppen om den psykologiska spänningen är för stor.  Om tillräckligt obehag upplevs av 
spänningen kan det även leda till att en medlem söker sig till andra grupper där 

ställningstagandet tillhör en majoritet.  
 

Intergrupprelationer 
Människor tenderar att söka sig till personer som är lika dem själva (Fiske, 2002). 
Brewer (2007) menar exempelvis att ”Security and survival depended on inclusion in 

stable, clearly differentiated social groups.” (s. 735). Behovet av att tillhöra och få stöd 
av andra människor är något som Brewer (2007) menar har finslipats till den 

ingruppsfavorisering som forskning visat exempel på. Ingruppsfavorisering innebär en 
partiskhet i att den egna gruppen ses som bättre än andra grupper. Den egna gruppens 
egenskaper ses som bättre än andra gruppers egenskaper utan att objektiva och 

rationella fakta tas i beaktning.  Eventuell fara och risk för konflikt med andra grupper 
av individer har inte lika stark sammanhållande kraft (Brewer, 2007). Det är istället 
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behovet av tillhörighet och socialt stöd som binder samman grupper. Favorisering av 

den egna gruppen tenderar att ske oavsett på vilka grunder den egna gruppen ses som en 
grupp. Denna gruppbaserade partiskhet kan även medföra ogrundade negativa attityder 

gentemot individer som inte ses som medlemmar i den egna gruppen.  
 
Ett sätt att favorisera sig egen grupp är att systematisk tillskriva utgruppens negativa 

beteende till medfödda eller inlärda egenskaper, medan samma beteende hos personer 
som tillhör den egna gruppen tillskrivs situationen (Dijksterhuis, Preston, Wegner, & 

Aarts, 2008; Kenworthy & Miller, 2002; Liberman & Förster, 2006). En annan typ av 
ingruppsfavorisering innebär att en individ ser åsikter hos andra som tycker likadant 
som en själv mer baserade på rationellt och objektivt tänkande, samtidigt ses åsikter hos 

de personer med en annorlunda åsikt mer baserade på extern påverkan som media eller 
vänner. Kenworthy och Miller (2002) studerade hur människor förklarar, attribuerar, 

åsikter och attityder hos sig själv och andra individer. Deltagarna fick skatta i vilken 
utsträckning deras egen åsikt om dödsstraff, åsikten hos personerna med motsatt 
uppfattning i frågan och de personerna med samma åsikt baserades på rationalitet, 

externalitet och emotionalitet. Emotionalitet handlar om i hur stor utsträckning åsikten 
påverkades av känslor och att uppleva känslomässig tillfredställelse. Utgångspunkten 

som fanns var att rationalitet värderades som mer positivt än externalitet och 
emotionalitet. Resultatet visade exempel på en ingruppsfavorisering där mer rationalitet 
attribuerades till sin egen och ingruppen, det vill säga de personer med samma åsikt. 

Samtidigt som utgruppens åsikt attribuerades som mer baserat på emotionellt tänkande.  
 

Sjöberg och Lindholm (2003) visade hur gruppbaserad partiskhet baserat på kön kunde 
påverka beslut om dödshjälp hos svenska nämndemän. I studien undersöktes om 
individer tenderar att variera i sin inställning till dödshjälp beroende på om de 

presenterades med fall med en patient av samma eller motsatt kön som de själva. I 
studien fick nämndemännen läsa om dödshjälp i relation till ett fall med en allvarlig 

hjärnskadad patient. Patientens ålder och kön varierades. Nämndemännen skulle sedan 
avgöra om de ansåg att dödshjälp i det aktuella fallet var etiskt och om de ansåg att en 
läkares beslut om dödshjälp i fallet borde vara lagligt. Studien visade att både manliga 

och kvinnliga nämndemän var mer positiva till dödshjälp när det handlade om en person 
av motsatt än av samma kön. Detta kunde bero på att nämndemännen identifierade sig 

med en patient av det egna könet och därför på grund av empati inte kunde hitta skäl att 
acceptera dödshjälp (Sjöberg & Lindholm, 2003). 
 

Denna studie utgör en vidareutveckling av en magisteruppsats av Johansson (2004) där 
det undersöktes hur beslutsprocesser och attribution påverkas av om det egna beslutet 

tillhör majoriteten eller minoriteten. Johansson (2004) använde ett ställningstagande 
kring ett etiskt dilemma där en ung pojke med antingen svenskt eller utländskt namn ber 
sin läkare om dödshjälp. Ställningstagandet bestod av att välja om läkaren skulle skriva 

ut medicin eller inte, som kunde användas av patienten för självmord och deltagarna 
fick värdera hur bra läkarens alternativ var ur ett antal olika aspekter innan de själva tog 

ställning till hur läkaren skulle välja. Efter att de fattat sitt beslut fick de information om 
att majoriteten av deltagarna tidigare hade fattat samma (majoritetsfeedback) eller ett 
annat beslut än de själva (minoritetsfeedback), och därefter gjorde de en ny värdering av 

läkarens beslutsalternativ. Beslutskonsolidering i studien mättes genom att jämföra 
skillnaden i värderingen av det alternativ de valt framför det alternativ de inte valt före 



5 

och efter beslutet. Deltagare som konsoliderar beslutet har en större differens mellan 

valt och ej valt alternativ efter jämfört med före beslutet. Resultatet av studien visade a tt 
graden av beslutkonsolideringen berodde på en interaktion mellan patientens etnicitet 

och vilken typ av feedback (majoritet/minoritet) de fått. Om ställningstagandet stod 
kring en ingruppsmedlem (pojke med svenskt namn) konsoliderades beslutet mest av 
dem som fick veta att de var i minoritet. Om ställningstagandet däremot stod kring en 

utgruppsmedlem (pojke med utländskt namn) konsoliderades beslutet av dem som fick 
veta att de var i majoritet. Detta kan ha olika förklaringar i att deltagarna i de olika 

fallen var olika säkra på sitt val. Vid val av en person från en utgrupp kan osäkerhet 
uppstå kring att rätt val gjorts. Om majoriteten gjort samma val kan säkerhet uppstå att 
valet rätt, vilket leder till att ingen konsolidering sker kring sitt beslut. När även ett 

beslut fattats om en person från den egna gruppen finns mer säkerhet i sin bedömning 
vilket leder till försvar av sitt beslut om individen får höra att de flesta andra valt 

annorlunda.  
 
Johansson (2004) undersökte konsolidering av beslut baserat på deltagarnas egna 

skattningar av beslutsalternativen, det vill säga jämförde deltagarnas subjektiva 
värderingar av alternativen före och efter beslutet. I denna studie undersöktes om 

samma mönster av konsolidering uppstår också när deltagarna snarare än att göra egna 
värderingar av beslutsalternativen före och efter ett beslut ska minnas fakta som 
presenterats innan beslutet. Frågan är alltså om det efter ett beslut sker en förvrängning 

av fakta som presenterats om alternativen på ett sätt som ger stöd till det beslut 
deltagaren fattat. Det som studerats i denna studie är hur attribut för olika valalternativ 

återges efter ett beslut. För att mäta grad av konsolidering kommer olika differensmått 
användas mellan skattningar av valda och ej valda alternativ. För att mäta förvrängning 
av information kommer differensmått för skattningar före och efter beslut och feedback 

att beräknas.  
 

Studiens syfte och hypoteser 
Studien syftade till att undersöka beslutsprocesser i ett etiskt dilemma. Mer specifikt 
studerades hur beslut om vilken patient som ska prioriteras för vård påverkas av 

patientens ingrupps-/utgruppsstatus, baserat på könstillhörighet. Eftersom identifikation 
med den egna gruppen kan ha betydelse för tendensen att favorisera sin egen grupp  

(Brewer, 2007; Fiske, 2002; Sjöberg & Lindholm, 2003), undersöktes i denna studie 
även effekter av deltagarnas könsidentifikation på beslutet. I studien undersöktes också 
hur minnet av fakta om patienterna påverkas av det beslut som fattats, samt om denna 

påverkan är beroende av om samma beslut fattats av majoriteten eller inte. Ett tredje 
syfte var att undersöka hur individen attribuerar grunden för åsikten hos sig själv, hos de 

med motsatt respektive samma åsikt.  
 
Det förväntades, i linje med Sjöberg och Lindholm (2003) att individer skulle prioritera 

vård för en patient av det egna könet (ingruppen) snarare än av annat kön. Individer som 
informerades om att de var i minoritet förväntades konsolidera sina beslut i större 

utsträckning än de som var i majoritet. Dessutom förväntades individer attribuera sitt 
eget ställningstagande och ställningstagandet hos dem med samma uppfattning 
(ingruppsstatus) som mer rationellt och objektivt grundat än hos dem med motsatt 

uppfattning (utgruppsstatus). 
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Metod 

 
Undersökningsdeltagare 

Samtliga deltagare var studerande på psykologiska institutionen vid Stockholms 
universitet. Deltagarna rekryterades genom information vid en anslagstavla på 
institutionen och genom att muntligt presentera studien för olika seminarier och 

föreläsningar. Studien beskrevs som en enkätundersökning kring beslutsprocesser och 
ställningstagande i ett etiskt dilemma. I undersökningen ingick sammanlagt 66 

deltagare. Av dessa togs en deltagare togs bort då denne hade fyllt i enkäten på ett 
felaktigt sätt. På grund av felaktig information vid ett försökstillfälle kring majoritets- 
och minoritetsfeedback från försöksledaren togs nio deltagare bort från samtliga 

analyser. Fyra deltagare fick enkäter där några frågor var felaktiga (relaterat till aspekter 
om patientfallen) och dessa togs bort från analyser relaterade till de felaktiga frågorna. 

Totalt ingick 52 deltagare i samtlig databearbetning och analys. Deltagarna var 
fördelade på 32 kvinnor mellan 20 och 43 år med en medelålder på 25 år och 20 män 
mellan 19 och 55 år med en medelålder på 26 år.  

 
Material 

En enkät uppdelad på tre delar användes för insamlande av data. Den första delen 
syftade till att informera om undersökningen och de två patientfallens olika värden och 
förutsättningar. Dessutom skulle deltagaren här välja patent och ange på vilka grunder 

valet gjorts och hur det upplevdes. Den första delen inleddes med en beskrivning av 
enkätens uppbyggnad, tidåtgång och genomförande samt kontaktuppgifter till 

författaren. Därefter följde en kort text om studiens bakgrund och syfte där: 
”Begränsade resurser leder till att svåra beslutssituationer inom sjukvården är vanligt 
förekommande. Vi har i denna studie för avsikt att studera just denna 

beslutsproblematik.”. Det beslut som skulle tas beskrevs som ”[…] en prioritering 
mellan två patienter som båda behöver opereras för att överleva.” I instruktionen 

framgick att den patient som inte valdes skulle med all säkerhet dö, och att om ingen 
valdes skulle båda med säkerhet dö.  
 

För varje patientfall och varje aspekt som beslutet skulle baseras på, i fortsättningen 
benämnda attribut, angavs värden som presenterades på en 56 millimeter lång 

horisontell linje med ett tvärstreck på. Attributen var ”patientens ålder (i år)” där linjens 
ändpunkter markerats med 0 (vänster) och 50 (höger); ”förväntad livstid utan operation 
(i månader)”, ändpunkter = 0 (vänster) och 5 (höger); ”sannolikhet att operationen 

lyckas (dvs. att patienten överlever operationen)”, ändpunkter = 0 (vänster) och 100 
(höger); ”sannolikhet för överlevnad 5 år efter operationen”, ändpunkter = 0 (vänster) 

och 5 (höger); ”förväntad livskvalitet”, 0 = Svårt handikappad, 100 = Perfekt hälsa. 
Respektive värde för de olika attributen och patientfallen visas i Tabell 1. 
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Tabell 1. Värden på attribut för respektive patientfall i millimeter 

 

 Kvinna Man 

   
Patientens ålder 22,4 33,6 

Förväntad livstid utan operation 33,6 22,4 
Sannolikhet att operationen lyckas 14 44 

Sannolikhet för överlevnad 5 år efter operationen 44 14 
Förväntad livskvalitet 28 28 
   

 

Den första frågan som skulle besvaras efter information om patienternas värden på 
attributen var vem av patienterna som skulle få genomgå operationen. Därefter kom en 

uppgift där deltagarna skulle ange hur viktiga de olika attributen var för beslutet genom 
att rangordna dem. Förutom de attribut som presenterades tidigare fanns även 
patientfallets kön med som attribut. Rangordningen gjordes genom att skriva siffran ”1” 

för det attribut som var ”viktigast” och ”6” för det som var ”minst viktig”. Därefter 
skulle deltagaren besvara hur säker han eller hon kände sig på sitt beslut genom att sätta 

ett tvärstreck på en 72 millimeter lång onumrerad horisontell linje förankrad med 
”mycket osäker” (vänster) till ”helt säker” (höger). Skattningen av säkerhet följdes av 
skattningar av hur mycket av den presenterade informationen i sin helhet som talade för 

att prioritera respektive patient. Även dessa skattningar gjordes på en 72 millimeter lång 
onumrerad horisontell linje förankrad med siffran ”0” samt ”inget” (vänster) och ”100”, 

”allt” vid ändpunkterna. På samma typ av skala skattades också upplevt engagemang i 
fallet från ”inget engagemang” (vänster) till ”stort engagemang” (höger) samt 
svårigheten att ta ställning i fallet från ”inte alls svårt” (vänster) till ”mycket svårt” 

(höger). 
 

Slutligen i första delen skulle tre argument skrivas ner som skulle tala för det valda 
patientfallet. I instruktionen stod att dessa argument skulle användas för ytterligare 
studier som undersöker om människor ändrar sin uppfattning när de får höra andra 

människors argument. De tre argument som skrevs ner analyserades inte i denna studie.  
Syftet med uppgiften var att öka den kognitiva bearbetningen för det beslut som gjorts 

genom att låta deltagaren argumentera för sitt ställningstagande.  
 
Den andra delen av enkäten bestod av ett perceptuellt snabbhetstest och syftet var att 

genomföras som utfyllnad mellan första och tredje delen, samt att minimera eventuella 
minneseffekter från patientfallen värden. I testet visades en rad med siffrorna 1-9 i ett 

rutnät och i rutan under varje siffra fanns en symbol. För till exempel siffran ”1” var det 
symbolen ”+” och under siffran”3” fanns symbolen ”V”. Därefter visades rader av 
siffror i ett rutnät där rutan nedanför siffran inte innehöll en symbol och där deltagarna 

skulle skriva den symbol som hörde till respektive siffra.  
 

Den tredje och sista delen syftade till att samla in värden för att kunna mäta grad av 
konsolidering. Enkätens tredje del inleddes med en kort beskrivning av det tidigare 
valet, och om vilka de olika attribut var som skilde patientfallen åt. Den av de två 

patienterna som deltagaren valt skulle sedan anges igen. Därefter presenterades återigen 
de attribut som presenterats i enkätens första del. För varje attribut fanns som tidigare en 
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56 millimeter lång horisontell onumrerad linje för respektive patient, men denna gång 

utan de tvärstreck som i den första delen angett patienternas värden. Deltagaren 
instruerades att försöka minnas de värden som de olika patienterna haft på respektive 

attribut och att markera på linjen med ett tvärstreck där de mindes att strecket varit. 
Därefter följde samma rangordning som i första delen av enkäten. Deltagarna 
uppmanades sedan att ange om de ändrat sitt ställningstagande sedan förra gången. Som 

i den första delen följde därefter skattningar av säkerhet, hur mycket av den 
presenterade informationen i sin helhet talade för en prioritering av respektive patient, 

upplevt engagemang och hur svårt det var att ta ställning i fallet.  
 
Sist i tredje delen användes Kenworthy och Millers (2002) skalor för att skattning av 

attribution av grunderna för ställningstagandet om patienterna hos deltagaren själv, de 
som valde samma patient och de som valde den andre patienten. Fyra av ursprungligen 

nio skalor användes, två för externalitet och två för rationalitet, vilka var översatta till 
svenska. Deltagarna uppmanades först att skatta i vilken utsträckning deras eget 
ställningstagande var påverkat av ”vänner”, samt av ”media (TV, tidningar, magasin, 

Internet o.s.v.)”, samt baserat på ”eget, självständiga tänkande” och ”objektivt och 
rationellt övervägande”. Skattningarna gjordes på niogradiga skolor (1= stämmer inte 

alls; 9 = stämmer fullständigt). Sedan följde samma skattningar av hur deltagaren tänkte 
att de personer som hade valt samma patient som de själva respektive de som valt den 
andre patienten baserat sitt ställningstagande.  

 
Design och procedur 

Studien utgick från en 2 (majoritets-/minoritetsfeedback) X 2 (ingrupps-/utgruppsstatus 
hos patient och deltagare) faktoriell design för oberoende mätningar. Deltagarna 
informerades om att studien handlade om beslut och ställningstagande i ett etiskt 

dilemma och att enkäten bestod av tre delar där de två första delarna skulle startas 
samtidigt för samtliga deltagare. Därefter fick de påbörja första delen av enkäten. När 

samtliga deltagare var klara med första delen instruerades de om att vända den sista  
(tomma) sidan uppvänd och den andra delen av enkäten delades ut. Deltagarna 
informerades om att de nu skulle genomföra ett test i perceptuell snabbhet som 

samlades in för en annan studie. Deltagarna startade samtidigt och fick två minuter på 
sig att genomföra testet. Försöksledaren meddelade när halva tiden gått och när 15 

sekunder återstod, samt de sista fem sekunderarna räknade försöksledaren ner högt.  
 
Därefter informerades deltagare att om de ville veta mer om studien och resultatet eller 

ifall de önskade ställa frågor om försöket i efterhand kunde de när sista tredje delen var 
avklarad ta med sig den första sidan av första delen, där kontaktuppgifter till författaren 

fanns. Detta gjordes för att minska eventuell misstänksamhet kring manipulationen av 
deltagarna. Majoritets- och minoritetsmanipulationen genomfördes genom att 
försöksledaren muntligt informerade hälften av deltagarna att ”När vi har gjort liknande 

studier på Stockholms Universitet har faktiskt en övervägande majoritet valt att låta 
Eva eller det vill säga kvinnan få genomföra operationen”. För den andra hälften byttes 

”Eva” och ”kvinnan” ut mot ”Jonas” och ”mannen. Vid vartannat försökstillfälle 
användes ”Jonas” eller ”Eva”. Slutligen delades den tredje delen ut samtidigt som 
deltagarna informerades om att när de slutfört tredje delen var de fria att gå.  
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Resultat 

 
Förutom en person som missat att ringa in något svarsalternativ var det bara en av 

undersökningsdeltagarna som hade ångrat sitt beslut. Inga slutsatser eller analyser görs 
av detta. Ungefär lika många av undersökningsdeltagarna valde att prioritera en patient 
av motsatt respektive samma kön. Av kvinnorna var det 46,9 procent som valde att 

prioritera en patient av samma kön och 53,1 procent som valde en patient av motsatt 
kön. För männen var det 50 procent som valde en person av motsatt eller samma kön. 

Ett chi-två test bekräftade att skillnaden mellan val av en patient med samma respektive 

av motsatt kön inte var signifikant, (2 (1) = .83, p = .53). 

 
Tabell 2 visar medelvärden och standardavvikelser av rankningen av attribut, det vill 
säga hur viktiga de olika attributen bedömdes vara för beslutet. De två vänstra 

kolumnerna visar rankningen beroende på om deltagaren valt att pr ioritera kvinnan 
(Eva) eller mannen (Jonas). De två högra kolumnerna visar rankningen för deltagaren 

som valt en person av samma, ingrupp, eller annat kön, utgrupp. Endast en person hade 
angett att patientens kön var det viktigast attributet, medan 48 av 52 deltagare hade 
angett kön som det minst viktiga attributet.  

 
Tabell 2. Medelvärden (och standardavvikelser) av rangordning av attribut vid första 

tillfället för deltagare som valt att prioritera en man och en kvinna, samt en patient från 
ingrupp och utgrupp. Ett lägre värde innebär att attributet var mer viktigt för beslutet 
 

 Kön hos vald patient Ingrupps-/utgruppsstatus 

hos vald patient 
 Kvinna Man Ingrupp Utgrupp 

 n=23 n=29 n=25 n=27 

     
Patientens kön 5.72 (1.02) 5.93 (.39) 5.76 (1.01) 5.89 (.42) 
Patientens ålder 3.52 (1.36) 4.70 (.54) 3.96 (1.17) 4.30 (1.17) 

Förväntad livstid utan 
operation 

4.20 (.91) 3.04 (1.06) 3.88 (1.24) 3.33 (1.00) 

Sannolikhet att operationen 
lyckas 

2.96 (1.17) 1.33 (1.11) 2.28 (1.31) 1.96 (1.48) 

Sannolikhet för överlevnad 

5 år efter operationen 

1.56 (1.12) 2.96 (1.09) 2.16 (1.41) 2.41 (1.22) 

Förväntad livskvalitet 3.04 (1.34) 3.00 (.96) 2.96 (1.10) 3.07 (1.21) 

     

 
Som Tabell 2 visar rangordnades sannolikhet för överlevnad 5 år efter operationen 

oftast som det viktigaste attributet för att välja kvinnan (Eva). För de som valt mannen 
(Jonas) är det attributet sannolikhet att operationen lyckas som är det viktigaste. Som 
näst viktigaste attribut byter attributen plats och sannolikhet för överlevnad 5 år efter 

operationen blir det näst viktigaste attribut vid val av kvinnan (Eva). För de som valt 
mannen (Jonas) är det attributet sannolikhet att operationen lyckas som är det näst 

viktigaste attributet. Som tredje attribut visar Tabell 2 att det varierar mellan attributen 
förväntad livskvalitet och förväntad livstid utan operation med större tendens åt det 
förstnämnda attributet.  
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Konsolidering av beslutet 

Konsolidering definieras som förändringen i minnet av patientinformation efter beslutet 
till fördel för det valda alternativet. För att räkna ut ett mått på konsolidering beräknades 

differensmått i olika steg. Först beräknades differensen mellan det ursprungliga värdet 
för varje patient på respektive attribut och det värde som deltagaren återgivit som sitt 
minne (återgivet minus ursprungligt). Det gav ett differensmått på hur deltagarens 

minne av värdet avviker från det verkliga värdet. För varje attribut subtraherades sedan 
det ej valda patientfallets differens från det verkliga värdet med det valda patientfallets 

differens från det verkliga värdet. Detta utgjorde måttet på beslutskonsolidering som 
användes i vidare analyser. För att undersöka effekter av konsolidering analyserades 
endast konsolideringen för de tre attribut som varje deltagare angett  som viktigast direkt 

efter beslutet. Detta innebär att det kan vara olika attribut som angetts för olika 
deltagare. För attributet ålder innebär en lägre skattning ett positivt värde.  Därför 

räknades skattningen för detta attribut om så att lägre värden än det verkliga blev 
positiva respektive högre värden än de verkliga blev negativa värden. Eftersom inga 
faktiska värden angetts på attributet patientens kön kunde inget differensmått analyseras 

utifrån det attributet. Den enda deltagare som hade angett patientens kön som ett av de 
tre viktigaste attributen togs därför bort från analyser som handlade om samband mellan 

attributs differensmått.  
 
Tabell 3. Medelvärdena (och standardavvikelser) för de tre attribut som varje deltagare 

angett som viktigast för beslutet. Förändring av medelvärden (återgivet värde minus 
ursprungligt värde, se Tabell 1) för både valt och ej valt alternativ (patient), samt 

skillnaden mellan dessa. Medelvärden anges uppdelat efter deltagare som fått 
majoritets- eller minoritetsfeedback samt valt att prioritera en patient från ingrupp eller 
utgrupp 

 

Feedback Majoritet Minoritet 
Ingrupps-/utgruppsstatus 

hos vald patient 

Ingrupp 

n=11 

Utgrupp 

n=11 

Ingrupp 

n=13 

Utgrupp 

n=16 

     
Attribut 1     
Valt alternativ -3.58 (4.17) -4.73 (5.29) -3.65 (6.43) -2.30 (8.86) 

Ej valt alternativ 1.90 (4.67) .77 (4.60) 2.92 (8.37) -.39 (8.88) 
Differens -5.48 -5.50 -6.57 -1.91 

     
Attribut 2     
Valt alternativ -1.63 (3.12) -2.64 (4.55) 1.05 (5.11) .14 (9.63) 

Ej valt alternativ -1.78 (3.24) -1.46 (3.47) -2.12 (5.96) -3.01 (8.40) 
Differens 0.15 -1.18 3.17 3.15 

     
Attribut 3     
Valt alternativ -1.15 (3.03) 1.30 (6.39) -2.23 (4.16) .44 (4.55) 

Ej valt alternativ -.19 (4.00) 1.44 (6.48) -2.31 (4.48) -1.34 (5.20) 
Differens -.96 -0.14 .08 1.78 
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Tabell 3 visar att deltagarna i de flesta betingelser inte konsoliderade sina beslut när de 

skulle återge informationen om patienterna. Medelvärdena visar att de oftast mindes det 
alternativ de valt som sämre än det var i den ursprungliga informationen, medan de 

mindes det alternativ de inte valt som bättre än det ursprungligen var. Dessa resultat går 
alltså i motsatt riktning än vad som visat sig i tidigare studier på beslutsfattande. För det 
viktigaste attributet är differensen minst när deltagaren har fått minoritetsfeedback och 

valt patient med utgruppsstatus. För det näst viktigaste attributet blev däremot 
differensen större för dem som är i minoritet. Och det tredje viktigaste attributet har 

minst differens mellan grupperna. 
 
En serie flervägs variansanalyser genomfördes med differensmåtten för det ej valda och 

det valda alternativets medelvärde på viktigaste, näst viktigaste respektive tredje 
viktigaste attributet som beroende variabler. Som grupperingsfaktor användes 

majoritets- och minoritetsfeedback och ingrupps-/utgruppsstatus hos vald patient. För 
det viktigaste attributet visade sig ingen signifikant huvudeffekt av majoritets- och 
minoritetsfeedback, (F1, 47 = .53, p = .47), eller ingrupps-/utgruppsstatus hos vald 

patient, (F1, 47 = .02, p = .18). Ingen interaktionseffekt visade sig (F1, 47 = .53, p = .47). 
För det näst viktigaste attributet visade sig ingen signifikant huvudeffekt av majoritets- 

och minoritetsfeedback, (F1, 47 = 1.77, p = .19), eller ingrupps-/utgruppsstatus hos vald 
patient, (F1, 47 = .13, p = .72). Någon interaktionseffekt visade sig inte heller här (F1, 47 = 
.15, p = .70). Slutligen för det tredje viktigaste attributet visade sig ingen effekt av 

majoritets- och minoritetsfeedback, (F1, 47 = .16, p = .69) eller ingrupps-/utgruppsstatus 
hos vald patient, (F1, 47 = .43, p = .51). Ingen interaktionseffekt visade sig (F1, 47 = .05, p 

= .82). 
 
Även skattning av hur mycket av den presenterade informationen i sin helhet talade för  

respektive patient användes för att få fram ett mått på beslutskonsolidering. Detta 
differensmått beräknades i likhet med differensmåttet för attributen i flera steg. Först 

beräknades differensen mellan skattningen av det valda och det ej valda alternativet vid 
första skattningen Sedan gjordes liknande subtrahering av det ej valda från det valda 
alternativet vid den andra skattningen. Detta gav ett differensmått före och ett efter 

majoritets- och minoritetsmanipulationen att jämföra med varandra. En ökning av 
skillnaden mellan dessa två differensmått innebär en tendens till konsolidering av 

beslut. 
 
Tabell 4. Medelvärden (och standardavvikelser) av differensen mellan skattning av hur 

mycket informationen talade för det valda och det ej valda alternativet, samt sk illnaden 
mellan dem. Differensmåtten anges uppdelat före (T1) och efter (T2) majoritets- eller 

minoritetsfeedback samt valt att prioritera en patient från ingrupp eller utgrupp  
 

Feedback Majoritet Minoritet 
Ingrupps-/utgruppsstatus 

hos vald patient 

Ingrupp 

n=12 

Utgrupp 

n=11 

Ingrupp 

n=13 

Utgrupp 

n=16 

     
Differens valt – ej valt T1 11.08 (8.80) 5.46 (11.08) 10.54 (6.92) 10.31 (9.59) 

Differens valt – ej valt T2 14.04 (13.23) 4.32 (10.97) 12.92 (10.48) 12.44 (12.27) 
Differens T2–T1 2.96 -1.14 2.38 2.13 
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Som framgår av Tabell 4 låg medelvärdet i skillnad för differensen mellan valt och ej 

valt alternativ högre vid den andra skattningen än den första i det flesta betingelser. 
Detta kan vara tendens till att deltagarna i dessa grupper alltså konsoliderat sina beslut. 

De deltagare som fått majoritetsfeedback och valt en patient med utgruppsstatus 
uppvisade dock en tendens åt motsatt håll, det vill säga att det blev en minskad skillnad 
mellan tillfälle ett och två. För att undersöka om det fanns en effekt av tiden mellan 

första och andra skattningstillfället gjordes en envägs variansanalys för upprepade 
mätningar. Som upprepad faktor användes differensen mellan ej valt och valt alternativ 

från första skattningen och differensen mellan ej valt och valt alternativ från första 
skattningen. Som grupperingsfaktor användes majoritets- och minoritetsfeedback och 
ingrupps-/utgruppsstatus hos vald patient. Det fanns en tendens till effekt av tid för 

skattningen som dock inte nådde signifikans, (F1, 48 = 1.61, p = .21). Varken effekten av 
majoritets- och minoritetsfeedback var signifikant (F1, 48 = .29, p = .59), eller effekten av 

ingrupps-/utgruppsstatus, (F1, 48 = .76, p = .39). Ingen interaktionseffekt av tid och 
grupperingsfaktorerna fanns heller (F1, 48 = .59, p = .45). 
 

I Tabell 5 visas medelvärden för deltagarnas upplevda säkerhet på beslutet, svårighet att 
fatta beslut och engagemang i fallet i de olika grupperna.  

 
Tabell 5. Medelvärden (och standardavvikelser) vid skattning av upplevd säkerhet, 
svårighet och engagemang. Skattning uppdelat före (T1) och efter (T2) majoritets- och 

minoritetsfeedback samt differensen mellan skattningarna, samt valt att prioritera en 
patient från ingrupp eller utgrupp 

 

Feedback Majoritet Minoritet 
Ingrupps-/utgruppsstatus 
hos vald patient 

Ingrupp 
n=12 

Utgrupp 
n=11 

Ingrupp 
n=13 

Utgrupp 
n=16 

     

Säkerhet T1 32.46 (19.82) 21.09 (12.91) 36.23 (16.20) 33.56 (16.57) 
Säkerhet T2 30.13 (22.40) 19.73 (15.74) 41.89 (17.89) 37.38 (17.36) 

Differens -2.33 -1.36 5.66 3.82 
          
Svårighet T1 50.33 (16.46) 58.73 (12.57) 55.77 (17.01) 53.34 (13.59) 

Svårighet T2 48.88 (15.79) 60.27 (10.35) 53.31 (18.58) 52.91 (12.42) 
Differens -1.45 1.54 -2.46 -0.43 

          
Engagemang T1 42.96 (16.26) 43.90 (15.91) 50.04 (21.81) 43.47 (17.52) 
Engagemang T2 44.83 (17.31) 46.55 (12.32) 50.77 (17.28) 42.31 (17.85) 

Differens 1.87 2.65 0.73 -1.16 
          

 

För att undersöka om det fanns en effekt av tiden mellan första och andra 
skattningstillfället för dessa variabler gjordes flera envägs variansanalyser för 

upprepade mätningar. Som upprepad faktor användes skattningen vid tillfälle ett och två 
av upplevd säkerhet, svårighet och engagemang. Som grupperingsfaktor användes 
majoritets- och minoritetsfeedback och ingrupps-/utgruppsstatus hos vald patient. Ingen 

signifikant effekt erhölls för skattad säkerhet över tid (F1, 48 = .82, p = .37). Däremot 
fanns en signifikant interaktion av tid och feedback, (F1, 48 = 4.25, p < .05). Parvisa t-test 
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visade att skillnaden mellan de två skattningarna var signifikanta för deltagare med 

minoritetsfeedback (t28 = 2.34, p = .03), men inte för dem med majoritetsfeedback (t22 = 
-.76, p = .46). Deltagare som fick veta att de var i minoritet skattade sig vid andra 

tillfället sig som mer säkra generellt än de som var i majoritet. De deltagare som fick 
minoritetsfeedback ökade skattningen av upplevd säkerhet med i genomsnitt 4.74 
millimeter mot en minskning med 1.85 millimeter för gruppen med majoritetsfeedback. 

Ingen interaktion av ingrupps-/utgruppsstatus hos vald patient visade sig, (F1, 48 = .02, p 
= .89). Inte heller någon interaktionseffekt mellan tid och grupp (F1, 48 = .19, p = .66). 

Ingen signifikant effekt erhölls för skattad svårighet över tid (F1, 48 = .39, p = .54). Ingen 
effekt av tid visade sig heller för engagemang, (F1, 48 = .65, p = .43). Ingen annan effekt 
fanns mellan grupp och tid för skattad svårighet och engagemang. 

  
Attribution 

I Tabell 6 visas medelvärden för deltagarnas skattning av externalitet och rationalitet av 
egen åsikt, hos personer med motsatt åsikt (utgruppsstatus) och personer med samma 
åsikt (ingruppsstatus) i de olika grupperna.  

 
Tabell 6. Medelvärden (och standardavvikelser) för skattning av externalitet och 

rationalitet av egen åsikt, hos personer med motsatt åsikt och personer med samma 
åsikt. Värden anges uppdelat efter deltagare som fått majoritets- eller 
minoritetsfeedback samt valt att prioritera en patient från ingrupp eller utgrupp  

 

Feedback Majoritet Minoritet 
Ingrupps-/utgruppsstatus  

hos vald patient 

Ingrupp 

n=12 

Utgrupp 

n=10 

Ingrupp 

n=12 

Utgrupp 

n=16 

     
Externalitet     
Egen åsikt 2.50 (1.38) 2.46 (1.06) 2.12 (1.14) 2.16 (1.11) 

Motsatt åsikt 3.13 (1.26) 3.68 (1.78) 3.58 (1.67) 3.19 (1.72) 
Samma åsikt 2.83 (1.17) 3.59 (1.59) 3.12 (1.65) 2.75 (1.37) 

     
Rationalitet     
Egen åsikt 7.38 (1.28) 6.91 (1.28) 6.65 (1.36) 7.44 (1.00) 

Motsatt åsikt 7.04 (1.03) 6.82 (1.01) 6.19 (1.51) 7.09 (1.14) 
Samma åsikt 7.21 (.99) 6.73 (.99) 6.77 (1.90) 7.34 (1.21) 

     
Diff. Rationalitet-externalitet     
Egen åsikt 4.88 (1.65) 4.45 (2.13) 4.53 (1.92) 5.28 (1.61) 

Motsatt åsikt 3.91 (1.40) 3.14 (2.52) 2.61 (2.82) 3.90 (2.30) 
Samma åsikt 4.38 (1.21) 3.14 (2.13) 3.65 (3.28) 4.59 (2.15) 

          

 
Kring attribuering av externalitet och rationalitet visar Tabell 6 att deltagarna skattar sin 

egen åsikt och åsikten hos dem som valt samma patient som mer baserad på rationella 
skäl än åsikten hos de som tycker annorlunda. Tabell 6 visar inte någon skillnad mellan 
majoritets- och minoritetsfeedback eller patientens ingrupps-/utgruppsstatus.  
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För att undersöka om det fanns en effekt av attribuering av externalitet och rationalitet 

kring egen åsikt, personer med motsatt och samma åsikt gjordes flera envägs 
variansanalyser för upprepade mätningar. Som upprepad faktor användes skattning av 

egen åsikt motsatt åsikt och samma åsikt för externalitet respektive rationalitet. Som 
grupperingsfaktor användes majoritets- och minoritetsfeedback och ingrupps-
/utgruppsstatus hos vald patient. För den upprepade faktorn erhölls en signifikant effekt 

för externalitet, (F2, 96 = 28.81, p = .0001). Post hoc-tester visade att det fanns en 
signifikant skillnad mellan skattad externalitet i egen åsikt och åsikt hos personer med 

motsatta uppfattning, (F1, 48 = 36.25, p = .0001), samt egen åsikt och åsikt hos personer 
med samma uppfattning som sig själv (F1, 48 = 26.93, p = .0001). Även en signifikant 
skillnad fanns mellan skattning av personer med samma och motsatt åsikt (F1, 48 = 9.74, 

p = .003). Deltagare skattade externalitet i sin egen åsikt lägst. Mer externalitet 
skattades kring personer med samma åsikt och mest för de personerna med motsatt 

åsikt. Tendensen till effekt av vem deltagarna skattade nådde inte signifikans på skalan 
för rationalitet (F2, 96 = 1.86, p = .16). Ingen effekt av majoritets- och minoritetsfeedback 
kring externalitet (F2, 96 = .67, p = .42) eller rationalitet (F2, 96 = .59, p = .54). Ingrupps-

/utgruppsstatus hos vald patient påverkade inte skattningarna av varken externalitet, (F2, 

96 = .23, p = .64), eller rationalitet (F2, 96 =1.03, p = .36). Även interaktionseffekten 

uteblev kring externalitet, (F2, 96 = 2.47, p = .12), eller rationalitet (F2, 96 = .12, p = .89). 
 
En envägs variansanalys för upprepade mätningar genomfördes också med ett 

differensmått, rationalitet minus externalitet, som upprepad faktor. Som 
grupperingsfaktor användes majoritets- och minoritetsfeedback och ingrupps-

/utgruppsstatus hos vald patient. För den upprepade faktorn erhölls en signifikant effekt 
(F2, 98 = 17.01, p = .0001). Post hoc-tester visade att det fanns en signifikant skillnad i 
differensmåtten mellan skattad egen åsikt och personer med motsatt åsikt (F1, 48 = 23.72, 

p = .0001), samt egen åsikt och personer med samma åsikt (F1, 48 = 8.48, p = .005). 
Störst skillnad fanns kring den egna åsikten, följt av skattning av personer med motsatt 

åsikt och minst skillnad för personer med samma åsikt. Deltagare skattade minst 
externalitet kring sin egen åsikt. Mer externalitet skattades kring personer med samma 
åsikt och mest för de personerna med motsatt åsikt. Även en signifikant skillnad fanns 

mellan skattning av personer med samma och motsatt åsikt (F1, 48 = 12.46, p = .005). 
Ingen effekt av majoritets- och minoritetsfeedback, (F2, 98 = .74, p = .40), eller ingrupps-

/utgruppsstatus hos vald patient (F2, 98 = .58, p = .45). Även interaktionseffekten uteblev 
(F2, 98 = .86, p = .36). 
 

 
Diskussion 

 
I denna studie stod deltagarna inför ett val där en av två patienter skulle prioriteras för 
att få genomföra en livsavgörande operation. Det är ett val som läkare kan tvingas ta 

ställning till i sitt yrkesutövande. Frågan är bara på vilka grunder fattas dessa 
livsavgörande beslut. Även om tidigare studier som Sjöberg och Lindholm (2003) har 

visat på en tendens att välja till förmån för sitt eget kön är det även andra faktorer som 
kan påverka. Tidigare forskning kring gruppdynamik har visat att en slumpmässig 
indelning i grupper är tillräcklig för att bias till fördel för den egna gruppen ska uppstå 

(Brewer, 2007). I denna studie undersöktes om bias eller effekter kunde uppkomma när 
fakta skulle ligga till grund för ett beslut.  
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En av studiens hypoteser var att individer skulle välja till fördel för sitt eget kön, alltså 

att de oftare skulle välja operation för en patient som hade samma kön som dem själva. 
Resultatet visade dock att ungefär hälften av både kvinnor och män valde motsatt kön. 

De två patienterna Eva (kvinnan) och Jonas (mannen) hade olika värden på de flesta 
attributen, men var med alla attribut sammanvägda helt lika i värden. Intressant är att 
det var de två attribut där skillnaden i värde var tydligast mellan de två alternativen som 

deltagarna baserade sitt beslut på. Attributen sannolikhet att operationen lyckas och 
sannolikhet för överlevnad 5 år efter operationen hade störst skillnad i värde mellan de 

två alternativen. En möjlig förklaring kan vara att när alternativen är lika varandra får 
det attribut där skillnaden är tydligast avgöra beslutet (Brehm & Cohen, 1959). Det 
attribut som deltagaren skattat som det viktigaste för beslutet hade också störst differens 

mellan det deltagaren mindes och det ursprungliga värdet. Den större differensen beror 
snarare på att det var störst skillnad i ursprungligt värde på attributen för respektive 

alternativ. Tvärtemot förväntningarna mindes dock deltagarna det alternativ de valt som 
sämre än det var i den ursprungliga informationen, medan de mindes det alternativ de 
inte valt som bättre än det ursprungligen var. Dessa resultat går alltså i motsatt riktning 

än vad som visat sig i tidigare studier på beslutsfattande och konsolidering av beslut 
(Egan, Santos, & Bloom, 2007; Festinger, 1957; Liberman & Förster, 2006). Eftersom 

sannolikhet att operationen lyckas och sannolikhet för överlevnad 5 år efter 
operationen var de attribut som kanske var självklara för deltagaren för valet av 
patientfall skulle en förklaring vara att de kräver mindre kognitiv bearbetning 

(Brownstein, 2003). Med mindre kognitiv bearbetning av informationen minskar också 
risken för att informationen blir förvrängd. Tendens till konsolidering kan däremot 

finnas i att differensen mellan valt och ej valt alternativ blev större än de ursprungligen 
var. Däremot kan konsolidering finnas för det näst viktigaste attributet där deltagare 
med minoritetsfeedback hade angett bättre värden på attributen än ursprungligt värde 

för valt alternativ. Differensen var även större mellan valt och ej valt alternativ för 
deltagare med minoritetsfeedback för det näst viktigaste attributet. Eftersom det 

viktigaste attributet kanske var självklart för valet sker en större kognitiv bearbetning av 
det eller de näst viktigaste attributen (Festinger, 1957).  
 

Även om effekten av minoritetsfeedback uteblev fanns tendenser till konsolidering av 
beslut genom effekter på andra variabler. Resultatet för upplevd säkerhet, svårighet och 

engagemang visade att de deltagare som fick minoritetsfeedback kände sig mer säkra på 
sitt beslut efter att de fått feedback. Genom att visa på ökad säkerhet för sitt valda 
alternativ och sedan attribuera ökad svårighet och engagemang i beslutet kan det vara 

ett resultat av att individerna ville försvara sitt ställningstagande. Enligt Festinger 
(1957) kan hur viktigt eller engagerande ett beslut upplevs för en individ öka den 

kognitiva dissonansen. En icke signifikant interaktionseffekt fanns mellan 
minoritetsfeedback och val av en patient med ingruppsstatus mellan tillfälle ett och två. 
Interaktionseffekten innebar en större differens mellan upplevd svårighet och säkerhet 

och minst differens för engagemang. Samma grupp deltagare hade också skattat högst 
upplevd engagemang. Även om dessa differensmått och skattningar inte visade på 

signifikanta skillnader ger de tillsammans en tendens till beslutskonsolidering.  
Framförallt den signifikanta effekten av minoritetsfeedback på säkerhet visar hur 
konsolidering sker via dessa variabler.  
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Konsolidering av beslut innebär mer än bara förvrängning av värden utan påverkas även 

av hur beslutet upplevs. I linje med studiens hypotes påverkades inte de deltagare som 
var i majoritet i någon större utsträckning. För de som fått majoritetsfeedback skedde 

däremot en ökning av engagemang. En förklaring kan vara att uppgiften upplevdes som 
mer positiv när deltagaren fick bekräftelse på att ha fattat rätt beslut. Däremot visar 
deltagare med majoritetsfeedback på en ökad skattning av svårighet när de valt en 

patient med utgruppsstatus. En ökning av upplevd svårighet kan bero på osäkerhet med 
sitt val vilket kan leda till ökad känsla av engagemang. I enlighet med teorin om 

kognitiv dissonans kan även en mindre konflikt öka den kognitiva bearbetningen (Aarts, 
Dijksterhuis, & Custers, 2003; Brownstein, 2003; Festinger, 1957; Matz & Wood, 
2005). Hypotesen i denna studie var att minoritetsfeedback skulle leda till konsolidering 

av beslut i större utsträckning än deltagare som fick majoritetsfeedback. Den ökade 
skattningen av svårighet visar däremot på en kognitiv bearbetning och möjlig dissonans. 

Däremot förväntades individer prioritera vård för en patient av det egna könet 
(ingruppen). Att deltagare som valt en person med utgruppsstatus ökar sin upplevda 
svårighet kan betyda att de egentligen inte ville välja det alternativ de valt.  

 
Fler tendenser till konsolidering, men även kognitiv dissonans, visade sig hos deltagare 

som fick minoritetsfeedback. Vid skattning av hur mycket informationen talade för det 
två alternativen visade resultatet att deltagare med minoritetsfeedback ökade differensen 
mer mellan det ej valda alternativet och det valda alternativet. Även om skillnaden inte 

visade sig vara signifikant är det en effekt av den påverkan som deltagarna upplevde. 
Intressant är också att de deltagare som valt en patient med ingruppsstatus och fått 

majoritetsfeedback visade på jämförbar ökning av differensen som deltagare med 
minoritetsfeedback gjort. Det kan däremot ligga olika orsaker till detta differensmått. 
Deltagare med minoritetsfeedback konsoliderar sitt beslut på grund av dissonans med 

vad andra haft för åsikt. Medan dissonans uppstår hos deltagare med majoritetsfeedback 
och som valt en patient med utgruppsstatus. Detta stämmer med teorin om kognitiv 

dissonans där konflikten mellan handling och attityd kan öka dissonansen i den 
kognitiva bearbetningen (Aarts, Dijksterhuis, & Custers, 2003; Brownstein, 2003; 
Festinger, 1957; Egan, Santos, & Bloom, 2007; Matz & Wood, 2005). 

 
I studien fanns hypotesen att deltagarna skulle identifiera sig med patientfallet och 

därför välja en person av samma kön, med ingruppsstatus. Däremot kan detta val patient 
med ingruppsstatus innebära ökad dissonans då det rätta handlandet skulle kunna varit 
att låta det andra könet få fördel. Vilket skulle vara ett beteende tvärt emot tendenser 

som Sjöberg och Lindholm (2003) visat på där resultatet visade på bias till fördel för det 
egna könet. En konflikt som skulle kunna uppstå kan finnas i handlingen att identifiera 

sig med det egna könet istället för att värdera och fatta beslut utifrån fakta. I denna 
studie däremot är det mer troligt att de deltagare som valt en patient med ingruppsstatus 
och fått majoritetsfeedback ökade differensen som bekräftelse på ett korrekt val. 

Däremot var det intressant att deltagare som fått majoritetsfeedback och valt en patient 
med utgruppsstatus uppvisade en tendens åt motsatt håll, det vill säga att det blev en 

minskad skillnad mellan tillfälle ett och två. Det förväntades att deltagare skulle 
prioritera vård för en patient av det egna könet (ingruppen). I studien av Johansson 
(2004) visade resultatet att beslutet konsoliderades av dem som fick veta att de var i 

majoritet och valt en person med utgruppsstatus. En förklaring till resultatet i Johansson 
(2004) och denna studie kan vara osäkerhet i beslutet. Osäkerheten komma från att valet 
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av en person från en utgrupp inte var det val som deltagaren egentligen ville göra.  

Vilket även den ökade upplevda svårigheten och engagemanget visar efter feedback. 
Den könsidentifikation och empati för det egna könet som Sjöberg och Lindholm 

(2003) lyfter fram kan ha haft en påverkan på deltagare som valt en patient med 
utgruppsstatus. 
 

En hypotes i denna studie var att deltagare med motsatt åsikt än sig själv skulle ses 
mindre grundade i rationalitet och mer grundade på externalitet än sig själv och de som 

hade samma uppfattning som sig själv. På samma sätt som den valde patientens kön blir 
även åsikt ett kriterium för ingrupps-/utgruppsstatus. Individer som har samma åsikt ses 
som medlemmar av ingruppen och vice versa för individer som har motsatt åsikt.  

Resultatet följer tidigare tendenser som Kenworthy och Miller (2002) påvisat att det 
egna beslutet ses som mer objektivt och rationellt var ingen överraskning. Däremot 

överrensstämde resultatet inte den förväntade hypotesen genom att även tillskriva både 
personer med samma åsikt och med motsatt åsikt liknande rationalitet. Trots det visar 
ändå resultatet en tendens till att tillskriva mer rationalitet och mindre externalitet som 

grund för det egna beslutet. När det gällde externalitet fanns en skillnad mellan 
skattning av egen åsikt, personer med motsatt åsikt eller samma åsikt. Deltagare 

skattade minst externalitet kring sin egen åsikt. Mer externalitet skattades kring 
personer med samma åsikt och mest för de personerna med motsatt åsikt. För 
rationalitet fanns ingen skillnad i skattning. Analysen med differensmåttet mellan 

rationalitet och externalitet visade däremot på större skillnad när det gäller den egna 
åsikten och motsatt åsikt. Minst differens mellan externalitet och rationalitet 

attribuerade de deltagare som fått minoritetsfeedback och valt en patient med 
ingruppsstatus. Denna skillnad var inte signifikant, men visade på en skillnad mot de 
andra grupperna. Detta tillsammans med tidigare resultat som diskuterats där denna 

grupp visat på störst tendens till konsolidering i sitt beslut. Även utan signifikanta 
skillnader av feedback och ingrupps-/utgruppsstatus på skattning av grunden för den 

egna åsikten och personer med motsatt och samma åsikt är det ändå intressant att det 
blir en skillnad i skattning. 
 

Ett huvudproblem är om försöksledaren upplevdes som trovärdig när majoritets- och 
minoritetspåverkan skedde i direkt anslutning till tredje delen av enkäten. Denna 

försöksledareffekt var författaren medveten om och därför lades stor vikt vid 
trovärdighet kring betingelsens framställning. Att i förväg vara kognitivt förberedd på 
att utföra en handling kan öka chansen att en individ kommer att utföra handlingen 

(Spangenberg & Sprott, 2006). Det innebär att vetskapen om, som i denna studie, att 
fatta beslut i ett etiskt dilemma skulle kunna öka den kognitiva dissonansen hos 

deltagaren. Närheten och det engagemang som beslutet innebär för en individ kan även 
ha en dissonanshöjande effekt (Williams & Bargh, 2008). I denna studie om en 
livsavgörande operation och tidigare studier om dödshjälp (Johansson, 2004; Sjöberg & 

Lindholm, 2003) kan upplevas som emotionellt engagerande för deltagaren. Williams 
och Bargh (2008) menar att genom att distansera sig från en situation, eller beslut i 

denna studie, kan eventuellt obehag genom den kognitiva bearbetningen minimeras. 
 
Det kan även ha varit för lätt att minnas de olika attributen för de två alternativen. 

Eventuellt skiljde de sig åt för lite eller för mycket på de olika attributen. Attributens 
värden bildade ett mönster genom att växla värden på vartannat attribut. Detta mönster i 
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samband med den tidsperiod som var mellan den första delen av enkäten och den tredje 

delen kan ha påverkat eventuellt resultat av konsolidering kring attributens värden. I 
syfte att minska möjligheten för minneseffekter kan en annan uppgift under andra delen 

innebära att sätta tvärstreck på olika onumrerade linjer likt de för attributen. 
 
Enligt Brehm och Cohen (1959) skulle val mellan fyra olika alternativ ge mer 

konsolidering kring det valda alternativet, eftersom det väljs i förhållande till ett flertal 
andra alternativ. I kommande experiment kan färre attribut användas där varje alternativ 

har minst ett attribut som är bättre än de andra. Detta borde öka den kognitiva 
bearbetningen och eventuellt ge mer konsolidering kring det valda alternativet. 
Ytterligare skulle det vara intressant att se hur sjukvården eller andra institutioner 

arbetar i liknande frågor där olika värden på olika relevanta faktorer ska ligga till grund 
för ett beslut. Det kan säkerligen finnas liknande tendenser som bland annat Sjöberg och 

Lindholm (2003) visade där nämndemän identifierade sig med det egna könet. 
 
För att utveckla de olika differensmått som användes för beslutskonsolidering skulle ett 

möjligt mått på konsolidering innehålla ett sammanslaget mått kring upplevd säkerhet, 
svårighet och engagemang. Det mönster som fanns mellan dessa mått i denna studie och 

det samband som de har för dissonans skulle kunna beräknas genom att slås samman till 
ett differensmått. Däremot är detta problematiskt eftersom orsaken till exempelvis ökat 
upplevt engagemang kan skilja mellan majoritets- eller minoritetsfeedback som 

diskuterats tidigare. 
 

De tendenser som visat sig har i många fall inte varit signifikanta. Däremot visar studien 
hur en förvrängning vid kognitiv bearbetning kring minnet av fakta kan ske genom att 
individen påverkas av vad andra tycker. Studien visar också att en ökning av kognitiv 

dissonans kan ske om individen fattar ett beslut som går emot individens egen åsikt trots 
att en majoritet haft samma åsikt. Information om vad en majoritet eller minoritet av 

andra individer har för åsikt kan även påverka hur en individ upplever andra människor.  
 
 

Referenser 
 
Aarts, H., Dijksterhuis, A., & Custers, R. (2003). Automatic normat ive behavior in environments: The 

moderating role of conformity in activating situational norms. Social Cognition , 21, 447-462. 

Brehm, J. W., & Cohen, A. R. (1959). Re-evaluation of choice alternatives as a function of their number 

and qualitative similarity. The Journal of Abnormal and Social Psychology  , 58, 373-378. 

Brewer, M. B. (2007). The importance of being we: Human nature and intergroup relations. American 

Psychologist , 62, 728-738. 

Brownstein, A. L. (2003). Biased predecision processing. Psychlogical Bulletin , 129, 545-568. 

Davis, K. E., & Jones, E. E. (1960). Changes in interpersonal perception as a means of reducing cognitive 

dissonance. The Journal of Abnormal and Social Psychology , 61, 402-410. 

Dijksterhuis, A., Preston, J., Wegner, D. M., & Aarts, H. (2008). Effects of subliminal priming of self and 

God on self-attribution of authorship for events. Journal of Experimental Social Psychology , 44, 2-9. 



19 

Egan, L. C., Santos, L. R., & Bloom, P. (2007). The origins of cognitive d issonance: Ev idence from 

children and monkeys. Psychlogical Science , 18, 978-983. 

Erb, H. P., Bohner, G., Rank, S., & Einwiller, S. (2002). Processing minority and majority 

communicat ions: The role of conflict with prior attitudes. Personality and Social Psychology Bulletin  , 

28, 1172-1182. 

Erb, H. P., Bohner, G., Schmälzle, K., & Rank, S. (1998). Beyond conflict and discrepancy: Cognitive 

bias in minority and majority influence. Personality and Social Psychology Bulletin  , 24, 620-633. 

Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Oxford, England: Row, Peterson. 

Festinger, L., & Carlsmith, J. M. (1959). Cognitive consequences of forced compliance. The Journal of 

Abnormal and Social Psychology , 58, 203-210. 

Fiske, S. T. (2002). What we know about bias and intergroup conflict, the problem of the century. 

Current Directions in Psychological Science , 11, 123-128. 

Johansson, U. (2004). Beslut i en komplicerad fråga: Hur beslut i ett fall om dödshjälp påverkas av 

patientens etnicitet då ställningstagandet tillhör majoritet eller minoritet. (Opublicerad magisteruppsats), 

Stockholms universitet, Psykologiska institutionen.. 

Kenworthy, J. B., & Miller, N. (2002). Attributional b iases about the origins of attitudes: Externality, 

emotionality and rationality. Journal of Personality and Social Psychology , 82, 693-707. 

Liberman, N., & Förster, J. (2006). Inferences from decision difficu lty. Journal of Experimental Social 

Psychology , 42, 290-301. 

Matz, D. C., & Wood, W. (2005). Cognitive dissonance in groups: The consequences of disagreement. 

Journal of Personality and Social Psychology , 88, 22-37. 

Sjöberg, R. L., & Lindholm, T. (2003). Gender biases in decisions on euthanasia among Swedish jurors. 

Nordic Journal of Psychiatry , 57, 469-471. 

Spangenberg, E. R., & Sprott, D. E. (2006). Self-monitoring and susceptibility to the influence of self-

prophecy. Journal of Consumer Research , 32, 550-556. 

Williams, L. E., & Bargh, J. A. (2008). Keeping one's distance: The influence of spatial distance cues on 

affect and evaluation. Psychological Science , 19, 302-308. 

 


