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Sammandrag 

Monetära donationer till välgörenhetsorganisationer har ökat markant de senaste åren. 

Ökningen har fört med sig ett tilltagande intresse och behov för marknadsföring i 

välgörenhetsorganisationer. För att utforma en effektiv marknadsföring är det av intresse att 

förstå vad det är som påverkar beteendet att donera monetärt. Attityder och subjektiva normer 

är två aspekter som påverkar människors beteende. Theory of reasoned action är en modell 

som kombinerat dessa två aspekter för att kunna förklara beteendeintentioner. I den här 

uppsatsen har modellen applicerats på beteendet att donera monetärt till 

välgörenhetsorganisationer för att undersöka i vilken utsträckning attityder och subjektiva 

normer kan komma att påverka detta beteende. För att undersöka dessa aspekter genomfördes 

en enkätstudie med 177 deltagare. Resultatet för denna studies urval kunde inte visa på något 

samband mellan attityd och subjektiva normer och beteendet att donera monetärt. 
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1. Inledning 

Idag skänker den svenska befolkningen allt mer pengar till välgörande ändamål. Från 2012 till 

2013 ökade bidragen till välgörenhetsorganisationer från den svenska allmänheten med 12 

procent (Svensk insamlingskontroll, 2013). I samband med denna ökning bör, i enlighet med 

Pope, Isely och Asamoa-Tutu (2009), vikten av marknadsföring i denna bransch öka. 

Eftersom bidragen till välgörenhet ökar kan det även tänkas att det ligger i ropet för 

välgörenhetsorganisationer att marknadsföra sig rätt för att se till att en del av de ökande 

bidragen går till just deras välgörenhetsändamål. 

 

Att ideella organisationer väljer att marknadsföra sig har inte alltid varit självklart. I artikeln 

“Broadening the concept of marketing” startade Kotler och Levy (1969) en diskussion kring 

relevansen av marknadsföring för denna typ av verksamheter. Sedan dess har marknadsföring 

i ideella organisationer och för välgörande ändamål ökat kraftigt. Enligt Kotler (1979) har 

denna ökning till en början berott på ett ökat marknadsföringsintresse hos 

välgörenhetsorganisationer på grund av förändrade och komplexa marknadsförhållanden. 

Vidare, menar Pope et al (2009) att det kraftigt ökade stödet och intresset för 

välgörenhetsorganisationer de tre senaste decennierna har lett till högre konkurrens och 

därmed en ökning av marknadsföring i denna bransch. 

 

Det är generellt sett svårt för välgörenhetsorganisationer att välja rätt marknadsföringsstrategi. 

En strategisk marknadsföring av välgörenhet kan exempelvis skapa viss misstro hos 

bidragsgivare eftersom aspekten legitimitet är väsentlig att uppehålla i denna bransch (Pope et 

al, 2009). Aspekter som denna har lett till ett flertal olika forskningsstudier kring 

marknadsföringsstrategier för välgörenhetsorganisationer. En grundläggande aspekt för en 

framgångsrik marknadsföringsstrategi är förståelse för konsumentbeteende och enligt Guy 

och Patton (1989) gäller detta även vid marknadsföring av välgörenhet. Det är således 

väsentligt, ur ett marknadsföringsperspektiv, att undersöka hur bidragsgivare resonerar kring 

och tar sina donationsbeslut. Resonemanget tar stöd i att en effektiv marknadsföring bör 

anpassas efter hur den tänkta mottagarens beslutsprocess ser ut, som i det här fallet är 

bidragsgivarna (Kashif, Sarifuddin och Hassan, 2015). Vidare har tidigare forskning (Mindak 

& Bybee, 1971; Bloom & Novelli, 1981) konstaterat att marknadsföring av välgörenhet 

skiljer sig från andra typer av marknadsföring. Bloom och Novelli (1981) menade att 

traditionella marknadsföringstekniker sällan är direkt applicerbara på utformningen av 
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marknadsföring för välgörenhet. Med bakgrund i detta menar Guy och Patton (1989) att det 

snarare bör fokuseras på hur bidragsgivare resonerar kring donationsbeslut än att applicera 

traditionella marknadsföringsstrategier- och tekniker. Ett liknande argument förs av Wymer, 

Knowles och Gomes (2006) och Berger och Mitchell (1989). Wymer et al menar att förståelse 

för bidragsgivares beslutsprocess och erfarenheter kring donationer är grundläggande för att 

utforma effektiv marknadsföring. Berger och Mitchell menar även de att en förståelse för 

konsumenters beteende och attityder bör observeras för att kunna utforma en effektiv 

marknadsföringsstrategi.   

 

Som konstaterat ovan så har tidigare forskning visat skillnad på marknadsföring av 

välgörenhet och konsumentvaror.  En klassisk kommentar först yttrad av Wiebe (1951:679) 

och tätt refererad till att summera skillnaden är: ”you can’t sell brotherhood like you sell 

soap”. Kommentaren understryker skillnaden i välgörenhet och andra mer renodlade 

konsumentvaror och hur dessa kräver olika marknadsföring. Således, för att reda ut vilken typ 

av marknadsföring som är lämplig för välgörenhet, krävs en förståelse för bidragsgivares 

beslutsprocess. Som Hibbert och Horne (1996) dock poängterat, är tidigare forskning gällande 

hur individer tar donationsbeslut begränsad eftersom det istället fokuserats på varför 

människor vill donera. Således bör det ur ett marknadsföringsperspektiv vara högst angeläget 

att bidra till den limiterade forskningen om hur bidragsgivare tar donationsbeslut. 

         

Hibbert och Horne (1996) argumenterar att teorier om konsumentbeteende och köpbeslut kan 

användas för att analysera hur bidragsgivare tar donationsbeslut. De poängterade att en 

monetär donation till välgörenhet är en ekonomisk aktivitet som följaktligen bör falla inom 

samma ramar som köp av konsumentvaror. Dock är det flera faktorer som särskiljer 

donationer från konsumentvaror. Exempelvis framhålls en grundläggande känsla att vilja 

hjälpa andra som den primära anledningen till varför människor donerar (Gut & Patton, 

1989). I enlighet med detta donerar således människor primärt inte för att de får något konkret 

tillbaka vilket utgör en stor skillnad från köp av konsumentvaror. Att renodlat behandla en 

donation som ett köpbeslut kan därför anses tveksamt. Däremot är en donation till välgörenhet 

i allra högsta grad ett beteende som innefattar en beslutsprocess. 

 

Vad som påverkar individers beslut att handla på ett visst sätt har utförligt diskuterats inom 

forskning kring konsumentbeteende. Två faktorer som förekommer i många modeller 

angående beteende och beslutfattande är attityd och subjektiva normer (Peter & Olsen, 2008). 
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Attityd syftar till en människas inställning till ett beteende eller ett objekt och kan komma att 

avgöra om denne kommer utföra ett beteende eller konsumera ett objekt. Sambandet mellan 

attityd och välgörande beteende är särskilt intressant att undersöka då det är vedertaget att de 

flesta har en generellt positiv inställning till att hjälpa medan det fortfarande är en del som 

väljer att inte aktivt bistå med hjälp. I vilken grad attityd kan ses som en bidragande faktor till 

välgörande beteende är således en relevant aspekt att undersöka. Gällande subjektiva normer 

och välgörande beteende har tidigare forskning (se t ex Radley & Kennedy, 1995) konstaterat 

ett samband då subjektiva normer visat sig vara förekommande motiv till varför människor 

donerar. Schwartz (1977) menade att normer kan leda till hjälpande beteende på två primära 

sätt. En människa kan känna en vilja att leva upp till sina inre personliga normer om att det är 

en moralisk förpliktelse att hjälpa andra. Dessutom kan subjektiva normer i form av 

förväntningar, förpliktelser och moralregler sätta press på en människa att bistå med hjälp. I 

likhet med attityder är subjektiva normer en intressant aspekt att undersöka i samband med 

donationer eftersom det är vedertaget att det ses som någonting positivt att donera samtidigt 

som många avstår från att göra det.  För att utveckla en förståelse för beteendet att donera 

monetärt blir det därför intressant att undersöka hur attityd och subjektiva normer påverkar 

detta genom följande forskningsfråga:  

 

I vilken grad påverkar attityder respektive subjektiva normer en människas beteende att 

donera monetärt till välgörenhetsorganisationer? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken grad attityder och subjektiva normer 

påverkar människors beteende att donera monetärt till välgörenhetsorganisationer. Monetära 

donationer refererar till handlingen att skänka en summa pengar till någon 

välgörenhetsorganisation. Välgörenhetsorganisationer syftar i den här uppsatsen till ett 

samlingsbegrepp för alla de ideella organisationer som avser osjälviskt bistå med hjälp till 

behövande ändamål (Svärd, 2015). 

 

Undersökningen kommer ta stöd i tidigare forskning om beslutsprocesser kring välgörenhet 

samt hur attityd och subjektiva normer kan komma att påverka beteende. Fokus i denna 

uppsats kommer ligga på den generella handlingen att donera monetärt till 

välgörenhetsorganisationer och inte på specifika typer av monetära donationer eller 

välgörenhetsorganisationer.  
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2. Teori 

I följande avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som kommer ligga till grund för denna 

undersökning. Inledningsvis kommer begreppet välgörenhet att definieras vilket sedan följs av 

en genomgång av tidigare forskning som har fokuserat på välgörenhet och beslut att 

donera.  Därefter kommer en beskrivning göras gällande hur attityder och subjektiva normer 

kan påverka beteende. En mer djupgående beskrivning av Ajzen och Fishbeins (1975;1980) 

Theory of reasoned action kommer även att presenteras. I slutet av detta avsnitt kommer en 

kort teorisammanfattning att ges. 

2.1 Vad är välgörenhet? 

Att bistå med välgörenhet kan ha många olika betydelser. Det kan exempelvis röra sig om 

något trivialt eller livsavgörande, det kan ske direkt eller genom en organisation och hjälpen 

kan vara monetär eller icke-monetär. Olika skolor av forskning har presenterat olika 

definitioner på vad det innebär att bistå med välgörenhet. Bendapudi, Singh och Bendapudi 

(1996:34) menar att den definition som lämpar sig bäst för hjälpande genom 

välgörenhetsorganisationer är den som är framtagen av forskning inom marknadsföring. 

Enligt denna definition är ett välgörande beteende att bistå med någon form av hjälp som ökar 

välbefinnandet hos en behövande person utan att ge någon konkret belöning åt givaren. 

Således kan donationer till välgörande ändamål klassificeras som ett välgörande beteende. 

Med bakgrund i detta bör teorier om beslutsprocesser kring välgörenhet vara applicerbara på 

beslut gällande monetära donationer till välgörenhetsorganisationer. 

2. 2 Beslutsprocess vid välgörenhet 

Enligt Smithson, Amato och Pearce (1983) kommer beslutsprocessen att variera för olika 

typer av välgörande beteende. Exempelvis kommer beslutsprocessen för hjälpande i en 

krissituation vara en helt annan än för hjälpande i mindre akuta situationer. Vidare menar 

Simmons, Marine och Simmons (1987) att olika typer av välgörande handlingar kommer 

generera mer eller mindre komplexa beslutsprocesser. Donation av ett organ eller av blod 

kommer till exempel enligt dem omfattas av en mer ingående beslutsprocess än en 

engångsdonation av ett mindre monetärt belopp. Hibbert och Horne (1996) argumenterar i sin 

tur att ett donationsbeslut, liksom ett vanligt konsumentköp, kommer kräva någon grad av 

problemlösning för att nå ett, för individen, tillfredställande beslut. Exempelvis menar de att 

beslutet att bli fadder åt ett barn kommer kräva hög grad av problemlösning då beslutet 
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innebär en relativt hög risk och ett stort engagemang. Den höga risken kan bland annat spåras 

till att beslutet innebär ett långsiktigt åtagande där bidragsgivaren möjligen inte kan vara 

säker på att välgörenhetsorganisationens insamlade pengar läggs på rätt ändamål, i det här 

fallet fadderbarnet. Gällande det större engagemanget i en sådan här situation argumenterar 

Hibbert och Horne (1996) att det borde vara högt då bidragsgivaren antar en stor del av, eller 

hela, det ekonomiska ansvaret för fadderbarnets välmående. 

 

Bendapudi et al (1996) presenterar en modell som i fyra steg förklarar beslutsprocessen kring 

att hjälpa någon. Generellt sett startar denna process med att en potentiell bidragsgivare blir 

medveten om ett ändamål i behov av bidrag eller hjälp. Vad som orsakar denna medvetenhet 

kan variera. Två vanligt förekommande alternativ är att medvetenheten uppstår som ett 

resultat av en personlig upplevelse eller ny information som den potentiella bidragsgivaren 

kommit i kontakt med. Det förstnämnda kan exempelvis avse en observation av ett särskilt 

ändamål som ger sken av att vara i behov av hjälp. Gällande ny information så kan denna 

komma från en personlig bekant eller från en helt utomstående källa såsom reklam och 

information från välgörenhetsorganisationer. Angående det sistnämnda så kommer dock en 

potentiell bidragsgivare vara mer angelägen att ta till sig och påverkas av sådan information 

om den kommer ifrån en välkänd välgörenhetsorganisation (Harvey, 1990). 

  

Andra steget i Bendapudis et al (1996) beslutsprocess är motivation. För att medvetenheten 

ska leda till att den potentiella bidragsgivaren bestämmer sig för att hjälpa krävs det att denne 

har någon typ av motivation till att göra det. Frågan om människors motiv till att hjälpa andra 

har diskuterats sedan filosofins början (Wispe, 1978). Det har bland annat föreslagits att 

grunden är sprungen ur ekonomiska självintressen. Observationer av mänskligt beteende visar 

dock att människor även hjälper i situationer där de inte får någon konkret belöning (Guy & 

Patton, 1989). Dawson (1988) är en av de som studerat vad som motiverar människor till att 

donera. Han menar att det finns fyra primära motiv som avgör bidragsgivandet. Det kan 

grunda sig i att en individ dragit fördel av en tidigare donation eller förutser att dra fördel av 

en donation längre fram. Ett donationsbeslut kan även bero på att en individ känner att sitt 

självförtroende eller sociala värde ökar genom bidragsgivande. Det tredje motivet menar 

Dawson (1988) är skattereducering eftersom en monetär donation till välgörenhet ofta är 

avdragsgill. Det sista motivet menar Dawson (1988) grundar sig i att människor kan se 

möjlighet i att förbättra sin egen karriär genom att uppfylla vissa sociala förväntningar genom 

donation. Annan forskning har visat att donation även kan grunda sig i att människor handlar 
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altruistiskt, att subjektiva normer har byggt upp förväntningar om donation och att vissa 

sociala förhållanden kan föra med sig att människor väljer att donera till välgörande ändamål 

(Radley & Kennedy, 1995). 

 

Steget efter motivation i processen förekommer enligt Benpapundi et al (1996) då den 

potentiella bidragsgivaren går till handling och väljer att antingen hjälpa den valda 

välgörenheten eller inte. Bendapudi et al (1996) menar att en potentiell bidragsgivares beslut 

att hjälpa eller inte, samt hjälpens utsträckning, kommer att vara ett resultat av en övervägning 

av de upplevda kostnaderna och fördelarna med den potentiella donationen. Om de väntade 

kostnaderna överväger fördelarna kommer alltså en person att besluta sig för att inte hjälpa, 

om det däremot är så att fördelarna överväger kostnaderna så är det troligt att personen 

kommer att bidra med hjälp. Kostnaderna som övervägs i samband med donationsbeslut kan 

vara monetära utgifter, fysisk ansträngning, psykologiska trauman, olika typer av 

alternativkostnader eller negativa sociala konsekvenser exempelvis i fall då närstående sätter 

sig emot välgörenhetsändamålet. Fördelarna kan vara sociala belöningar, självförverkligande, 

förbättra andras välfärd och att undgå sociala bestraffningar, så som att individen undgår att 

ses som en sämre medmänniska. Dessa kommer av naturliga skäl vara kopplade till vad 

motivationen bakom det välgörande beteendet är.   

 

Konsekvenserna av ett välgörande beteende är det sista steget i Bendapudis et al (1996) 

beslutsmodell. Ett välgörande beteende kan leda till olika konsekvenser för 

välgörenhetsorganisationen, välgörenhetsändamålet eller bidragsgivaren. Bendapudi et al 

(1996) fokuserar sin diskussion på hur hjälpande beteende kan leda till ytterligare och 

återkommande hjälpande beteende. En första donation till en välgörenhet kan till exempel 

komma att bli en månatligt återkommande donation. Beslutet att inte hjälpa kan leda till 

liknande konsekvenser där en potentiell bidragsgivare gång på gång väljer att inte donera och 

på så sätt inte bli bidragsgivare. Varför en individ väljer att fortsätta hjälpa, sluta att hjälpa 

eller fortsätta att inte hjälpa överhuvudtaget kan enligt Benadapudi et al (1996) förklaras av 

forskning (se Luthans and Kreitner, 1985) som menar att människors beteende kan bli 

förstärkt, försvagat eller på annat sätt påverkat av beteendets konsekvenser. Alltså kommer 

människor att fortsätta med beteenden som har positiva konsekvenser och sluta med 

beteenden som har direkt negativa konsekvenser. Kopplat till hjälpande beteende så kan 

beslutet att fortsätta ge till ett välgörenhetsändamål förklaras av att detta beteende hittills 

genererat positiva konsekvenser. Slutar detta beteende generera dessa positiva konsekvenser 
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eller börjar beteendet istället generera övervägande negativa konsekvenser kommer 

bidragsgivaren att sluta med beteendet. 

2.3 Attityder och subjektiva normer 

Begreppet attityd har getts många olika definitioner, gemensamt för de flesta definitioner är 

att de på något sätt handlar om utvärdering (Peter & Olsen, 2008). Inom forskning gällande 

marknadsföring används ofta Petty, Unnava och Strathmans (1991:242) definition som menar 

att en attityd är en vittomspännande och relativt varaktig utvärdering av objekt, företeelser 

och personer. Attityder kan diskuteras i relation till ett objekt eller ett beteende och rör då en 

persons utvärdering av något av dessa. Det är i sin tur denna utvärdering som kan komma att 

påverka om en individ utför ett visst beteende eller köper en viss vara (Blackwell Miniard & 

Engel, 2006). Grewal, Mehta och Kardes (2004) menar att attityder formas för att människor 

ska kunna strukturera, organisera och sammanställa all tillgänglig information om objekt, 

företeelser och personer. I enlighet med denna forskning har det även poängterats att attityder 

är associationer mellan objekt och beteenden och en individs utvärdering av dessa lagras i 

minnet (Fazio, 1989). Vidare menar Fazio och Zanna (1981) att attityder som är formade 

utifrån direkt och egen erfarenhet är mer lättillgängliga och starkare associerade med ett 

beteende än de attityder som formats via reklam eller “word-of-mouth”. Gällande attityd i 

samband med donation blir det av intresse att titta närmare på attityd i förhållande till 

beteende. Attityd i det här avseendet har diskuterats i samband med hur miljöattityder kan 

påverka miljövänligt beteende (Solér, 1997). I likhet borde beteendet att donera monetärt 

kunna ses som attitydobjekt och undersökas på ett liknande sätt. 

 

Det är inte självklart att en persons attityd kring ett objekt kommer framkalla ett specifikt 

beteende. I enighet med detta resonemang presenterade Ajzen och Fishbein (1975;1980) en 

teori kallad Theory of reasoned action (TRA) (se figur 1 för en överblick). Modellen utgår 

från att en person konstant utvärderar konsekvenserna av olika handlingsalternativ som denne 

överväger att utföra och kommer välja det alternativ som leder till de, för individen, bästa 

konsekvenserna. Denna tankeprocess resulterar i en intention att utföra valt beteende. Mer 

specifikt utgår TRA från ett visst beteende, beteende x, samt attityder och subjektiva normer 

kopplade till detta beteende, där beteende x kommer vara ett resultat av en persons attityd 

kring beteendet samt upplevda subjektiva normer. Därmed kommer en persons frivilliga 

beteende avgöras av dennes attityd kring beteendet och hur denne upplever att andra skulle 

uppfatta individen om beteendet utfördes. 
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Figur 1: En omarbetad modell över Ajzen och Fishbeins (1975;1980) Theory of reasoned action 

 

Enligt Ajzen och Fishbeins (1980) TRA är attityder en funktion av två olika faktorer: (1) en 

individs övertygelser om vilka konsekvenser ett beteende leder till, och (2) individens 

utvärdering kring dessa konsekvenser. Subjektiva normer kommer som nämnts i kombination 

med attityder förutsäga ett beteende. Enligt Ajzen och Fisbein (1980) består komponenten 

subjektiva normer av en individs uppfattning om vad denne anser som viktiga personer eller 

grupper vill att denne ska göra. Viktiga personer eller grupper kan i det här avseendet vara 

vänner, familj eller arbetskollegor beroende på vilka som berörs av beteendet. I vilken grad en 

person kommer bete sig i enighet med dessa personers åsikter kommer att avgöras av vikten 

individen lägger vid dessa. Mer specifikt kommer subjektiva normer vara ett resultat av en 

individs övertygelser om vad andra personer vill att denne ska göra samt individens 

motivation att bete sig i enighet med dessa personer.  

  

Mer specifikt menar TRA att särskilda beteenden endast kan förutsägas av attityder kopplade 

till just dessa särskilda beteenden. Att ha en generellt positiv attityd till välgörenhet kan 

således inte ses som en stark indikator på att en person exempelvis kommer besluta sig för att 

donera pengar till välgörenhet. Vidare menar Ajzen och Fishbein (1980) att attityd- och 
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normkomponenten kommer spela olika stor roll beroende på vilken sorts beteende som 

studeras. Forskning som studerat miljövänligt beteende utifrån denna modell (se t.ex. Kok & 

Siero, 1985; Oskamp, Harrington, Edwards, Sherwood, Okuda och Swanson, 1991) har visat 

att de konsekvenser som en individ upplever att specifika miljövänliga handlingar har är den 

starkaste indikatorn på att en individ kommer agera på det särskilda viset eller inte. Applicerat 

på välgörenhet så kan det argumenteras att en individ med stor sannolikhet kommer besluta 

att donera om denna upplever att den specifika donationshandlingen leder till positiva 

konsekvenser. På så sätt kan denna modell vara hjälpsam när det kommer till att analysera 

varför eller varför inte en person väljer att donera, varför en person beslutar att donera till en 

viss typ av välgörenhet eller väljer att hjälpa genom att just donera. 

 

Ajzen och Fishbeins (1975;1980) modell förutsätter i stor grad att människor rationellt 

värderar olika handlingsalternativ innan de utför ett visst beteende. Det kan dock tänkas att så 

inte alltid är fallet, då människor även kan handla känslomässigt och impulsartat. Fazio 

(1986) presenterade en modell som istället förutsätter att attityder, i den mån de påverkar 

beteende, aktiveras automatiskt. Attityd i detta avseende kommer styra en människas 

beteende genom att påverka hur denna uppfattar ett attitydobjekt. Detta kommer dock endast 

ske om attityden aktiveras. Alltså finns det fall där en persons beteende inte kommer att ske i 

enighet med dennes attityd, eftersom chansen finns att attityden inte aktiverats i samband med 

beteendet. Ett sådant scenario, där attityden inte aktiveras, är om normer starkt påverkar en 

persons tolkning av en situation och därigenom hindrar denne att handla i enighet med sin 

attityd. 

 

Gällande subjektiva normer diskuterar Schwartz (1977) hur dessa kan påverka altruistisk 

beteende som exempelvis att donera till välgörenhet. Han menar att altruistisk beteende 

kommer påverkas av i vilken grad en människa känner moralisk förpliktelse att utföra 

särskilda hjälpande beteenden.  Känslor av moralisk förpliktelse kommer i sin tur orsakas av 

en individs kognitiva struktur av normer och värderingar och framträda i situationer där dessa 

aktiveras. Vidare kan sådana känslor av moralisk förpliktelse neutraliseras, exempelvis då 

beteendet kopplat till förpliktelsen anses olämpligt, och således inte leda till att  det särskilda 

beteendet utförs. I sådana fall kan det alltså tänkas att en person som upplever sig ha många 

personer omkring sig som vill att denne donerar, och som i stor utsträckning vill bete sig i 

enighet med dessa personer, kommer att avstå från att donera om andra negativa känslor kring 

beteendet väger starkare. 
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Ajzen och Fishbein (1980) diskuterar att studier generellt har visat att attityd kring ett 

beteende påverkar en människas intention att utföra beteendet i större utsträckning än 

subjektiva normer (Ajzen och Fishbein, 1980). Peter och Olsen (2008) menar däremot att det 

kommer finnas särskilda situationer där subjektiva normer förmodligen kommer ha en högre 

påverkan på beteende än attityd. Ett sådant exempel kan vara en människans intention att klä 

sig på ett visst sätt på en arbetsplats eller fest. En tidigare studie, genomförd av Konkoly & 

Perloff (1990), som testat TRA i samband med beteendet att donera pengar genom testamente 

visade både subjektiva normer och attityd som bidragande faktorer till att individer planerade 

att utföra beteendet. Subjektiva normer och attityder visade sig i studien ha lika stor inverkan 

på intentionen att utföra beteendet vilket alltså skiljer sig något från vad Ajzen och Fishbein 

(1980) diskuterade. Konkoly och Perloff (1990) föreslår att detta möjligen kan förklaras av att 

subjektiva normer kommer ha en större inverkan på beteende då det rör sig om något som en 

person planerar att göra i framtiden, i det här avseendet att donera pengar i genom 

testamentering. De argumenterar att attityder i sådana fall kan vara mindre uttänkta och 

tillgängliga och därför i en mindre utsträckning påverka beteende. 

2.4 Teorisammanfattning 

I enighet med Bendapudis et al (1996) modell så kommer beteendet att donera monetärt börja 

med att en potentiell bidragsgivare blir medveten om ett ändamål i nöd. Den här studien 

kommer inte fokusera på detta stadie utan istället på stegen som följer: handlingen att donera 

monetärt, motiven bakom och handlingens konsekvenser.  

 

Enligt Bendapudi et al (1996) kommer en potentiell bidragsgivare som nämnts att utvärdera 

potentiella fördelar och nackdelar med en donation innan denne bestämmer sig för att donera 

eller inte. Upplevs dessa konsekvenser som övervägande negativa kommer personen att välja 

att inte donera och upplevs de som övervägande positiva kommer personen att utföra 

donationshandlingen.  Detta kan liknas med Ajzen och Fishbeins (1975;1980) modell där 

komponenten attityd syftar till en individs upplevda konsekvenser kring ett beteende, och en 

positiv attityd (alltså övervägande positiva konsekvenser) kommer öka chanserna för att ett 

visst beteende utförs. På så sätt bör det i enighet med både Bendapudi et al och Ajzen och 

Fishbein kunna argumenteras att en individ kommer utföra en donation om denna förväntas 

leda till övervägande positiva konsekvenser. I enighet med detta resonemang bör TRA vara 

applicerbar för att analysera beteendet att donera monetärt.  
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Vilka olika konsekvenser som kan tänkas utvärderas i samband med en monetär donation kan 

möjligen utläsas ur de vanligt förekommande motiven till att bistå med välgörenhet. Som det 

presenteras ovan så är några av dessa: en förhöjd självkänsla och/eller socialt värde, uppfylla 

sociala förväntningar eller att man på något sätt drar fördel eller förväntar sig att dra fördel av 

en donation. Vidare kan det tänkas att de fördelar och kostnader som Bendapundi et al (1996) 

föreslår att en individ kommer utvärdera i samband med ett välgörande beteende kan agera 

vägledande. Utifrån dessa kan konsekvenser till att donera eller inte donera som att få mindre 

pengar över till annat, bli dömd som en sämre medmänniska och erhålla sociala belöningar 

och i en högre grad accepteras av andra, utläsas.  

 

Som det presenterades gällande subjektiva normer, menar Schwartz (1977) att individer 

kommer utföra ett välgörande beteende med hänsyn till upplevd grad av moralisk förpliktelse 

för individen.  Detta hör ihop med hur Ajzen och Fishbein (1975;1980) menar att subjektiva 

normer kan påverka en människa att utföra eller inte utföra ett beteende. Utifrån Schwartz 

resonemang borde subjektiva normer påverka beteendet att donera monetärt och såldes bör 

TRA vara applicerbar för att analysera detta beteende.   

 

Med bakgrund i resonemangen som förts ovan kommer uppsatsens undersökning primärt att 

utgå ifrån Ajzen och Fishbeins TRA för att studera hur attityder och subjektiva normer 

påverkar beteendet att donera monetärt. Vilka konsekvenser som kommer undersökas i 

samband med en monetär donation kommer ta stöd i de vanligt förekommande motiv samt de 

kostnader och fördelar som diskuterats. I enighet med tidigare forskning som diskuteras i 

teorin angående TRA bör resultaten från undersökningen visa att attityd påverkar beteendet i 

större grad än subjektiva normer. Vidare kommer analysen av undersökningens resultat, 

utöver forskning kring TRA, attityd och subjektiva normer, även ta stöd i forskning om 

beslutsprocessen kring välgörenhet.  
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3. Metod 

I det här avsnittet presenteras en genomgång av tillvägagångssättet för studiens 

undersökningsmetod. Den undersökningsmetod som valts kommer till en början att motiveras 

utifrån relevant metodlitteratur. Vidare kommer en genomgång av operationaliseringen av 

teorin att presenteras. Därefter följer en genomgång om hur studien utformades och utfördes 

samt hur studiens resultat har sammanställts. Slutligen följer en diskussion kring metodkritik. 

                                       

3.1 Val av metod 

För att undersöka hur attityder och subjektiva normer påverkar beteendet att donera pengar till 

en välgörenhetsorganisation tillämpades Ajzen och Fishbeins (1975;1980) TRA. Utifrån 

denna modell bedömdes det relevant att se till följande variabler: (1) vilka konsekvenser som 

människor anser att en monetär donation resulterar i och om dessa är positiva eller negativa 

och (2) i vilken grad människor påverkas av och agerar i enlighet med uppfattade subjektiva 

normer. För att bilda en uppfattning om sambandet mellan dessa faktorer och beslutet att 

donera monetärt undersöktes även i vilken utsträckning människor donerat. För att kunna 

mäta dessa variabler genomfördes en standardiserad enkätstudie som var lika utformad för 

alla respondenter. Valet av en standardiserad enkätstudie grundade sig i att försöka skapa lika 

förutsättningar för alla respondenter och på så sätt öka studiens reliabilitet (Trost, 2012). 

Vidare har enkätstudier varit ett välanvänt verktyg inom liknande forskning kring beteende 

med hänsyn till attityder och subjektiva normer (se t ex Konkoly & Perloff, 1990; Weber., 

Martin, Corrigan, & Members of COMM, 2007; Knowles, Hyde & White, 2012). Detta 

stämmer överens med metodlitteratur som menar att enkätstudier är att föredra när det ämnas 

undersökas hur attityder och åsikter varierar. Vidare ger enkätstudier möjlighet att kunna 

förklara samband mellan olika variabler (Dillman, 2009; Gill & Johnson, 2010). Då uppsatsen 

ämnar besvara forskningsfrågan beträffande bland annat attityder och beteende ansåg vi det 

därför mest lämpligt att genomföra en enkätstudie. 

3.2 Operationalisering av teori 

Operationaliseringen av teorin som följer grundade sig främst i rekommendationer givna av 

Ajzen och Fishbein (1975;1980) om hur Theory of reasoned action kan undersökas. 

Utformandet av den här studiens frågor tog stöd i hur ett flertal liknande studier formulerat 

frågor för att mäta hur attityder och subjektiva normer påverkar beteende (se t ex Konkoly & 
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Perloff, 1990; Peter & Olsen, 2008; Weber et al, 2007). Eftersom metoden är välanvänd kan 

det argumenteras att validitet i enkätundersökningen bör vara relativt hög.  

 

Som nämnts i teoriavsnittet kommer ett beteende, enligt Ajzen och Fishbeins (1975;1980) 

TRA, kunna bestämmas av attityder och subjektiva normer kopplade till beteendet. 

Enkätundersökningens primära syfte var således att mäta dessa aspekter i kombination med en 

monetär donation. Aspekten attityd är som nämnts, enligt Ajzen och Fishbein (1975;1980), en 

kombination av en individs övertygelser av ett beteendes konsekvenser samt individens 

uppfattning av dessa. För att mäta denna aspekt undersöktes således dessa två delar.  

 

För att undersöka den första delen, gällande vilka konsekvenser som individer tror att ett 

beteende leder till, formulerades ett antal påståenden som respondenterna fick ta ställning till 

(se bilaga 1). För att komma fram till relevanta påståenden, som för den här studien innebar 

ett välgörande beteende, genomfördes en pilotstudie. Pilotstudien utfördes med anledning av 

att kunna göra ett lämpligt urval av konsekvenser kopplade till monetära donationer och det 

välgörande beteendet. Femton personer i åldersspannet 18-60 år fick uppge åtta stycken 

konsekvenser som de relaterade till en monetär donation. Utifrån denna pilotstudie och de 

redan diskuterade motiven, fördelarna och kostnaderna, formulerades sju stycken påståenden 

om konsekvenser kopplade till monetär donation: (1) jag får en mer positiv självbild, (2) jag 

upplever att jag hade fått mer nytta av att lägga pengarna på något annat, (3) jag blir en bättre 

medmänniska, (4) pengarna jag donerar kommer till stor del att läggas på annat än det 

välgörande ändamålet, (5) jag bidrar till att öka välbefinnandet för något eller någon, (6) jag 

bidrar till en viktig funktion i samhället, (7) jag bidrar till att förbättra framtida förutsättningar 

för mänskligheten.  Respondenterna fick ta ställning till dessa genom att på en sjugradig skala 

uppge hur troligt de ansåg det vara att en monetär donation till en välgörenhetsorganisation 

resulterade i den påstådda konsekvensen. Där ett representerade ytterst osannolikt och sju 

ytterst sannolikt. Pilotstudien bedömdes öka enkätstudiens validitet eftersom denna borde öka 

sannolikheten att ta fram konsekvenser som respondenterna anser som relevanta vid en 

monetär donation till en välgörenhetsorganisation.   

 

För att undersöka den andra delen i komponenten attityd gällande en persons utvärdering av 

ett beteendes konsekvenser, utformades påståendena om attityd på ett självförklarande sätt 

huruvida den angivna attityden är positiv eller negativ för respondenten. Valet att utforma 

attitydpåståendena på detta vis grundar sig i en testrond som genomfördes innan enkäten 
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offentliggjordes. Enkätfrågorna i testronden bestod av en följdfråga där respondenterna själva 

fick uppge huruvida de upplevde respektive påstående som positiv eller negativ. Av 

testronden framkom det att den ursprungliga enkätstudien upplevdes krånglig och onödigt 

lång tillsammans med ursprungsfrågorna. Det bedömdes således vara mest lämpligt att 

utforma självförklarande påståenden. Två av påståendena är självförklarande negativa 

(nummer 1 och nummer 4) medan resterade fem är självförklarande positiva.  

  

Vidare, för att undersöka aspekten subjektiva normer formulerades ett antal påståenden 

utifrån den presenterade teorin. Som tidigare nämnts menar Ajzen och Fishbein (1980) att 

subjektiva normer syftar till vad en person upplever att andra kommer tycka om ett visst 

beteende och hur mycket vikt man lägger vid att göra som andra tycker. Hur en individ 

upplever dessa två delar kommer i sin tur påverka i vilken mån den beter sig i enighet med 

subjektiva normer. För att undersöka hur subjektiva normer påverkar människors beteende att 

donera monetärt undersöktes således bägge dessa delar. Den första delen, i vilken grad 

individer upplever att personer och grupper vill att de ska utföra ett specifikt beteende, i det 

här fallet att donera monetär till en välgörenhetsorganisation, undersöktes genom att 

formulera fyra stycken påståenden som respondenterna fick ta ställning till. Dessa löd: (1) i 

vilken utsträckning upplever du att din familj vill att du ska donera pengar, (2) i vilken 

utsträckning upplever du att dina nära vänner vill att du ska donera pengar till en 

välgörenhetsorganisation, (3)  i vilken utsträckning upplever du att dina bekanta vill att du ska 

donera pengar, (4)  i vilken utsträckning upplever du att dina överordnade (chefer/lärare) vill 

att du ska donera pengar. Valet av de fyra referensgrupperna, familj, nära vänner, bekanta och 

överordnade, valdes med bakgrund i att dessa ansågs relevanta för personerna i pilotstudien. 

De uppräknade grupperna är grupper som de flesta har omkring sig och därför kan föra något 

sorts resonemang om. Vidare liknar sig dessa referensgrupper med vad som använts i 

liknande studier kring Theory of reasoned action (se t ex Konkoly & Perloff, 1990). För att 

mäta den andra delen i subjektiva normer, angående i vilken utsträckning individer beter sig 

som personer och grupper i deras närhet vill att de ska bete sig, ombads respondenterna att 

uppge i vilken utsträckning de ville bete sig i enighet med vad respektive referensgrupp ville.  
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3.3 Undersökta variabler 

Den beroende variabeln i undersökningen är huruvida respondenterna har donerat eller inte 

samt hur mycket pengar de totalt donerat, vilket är det beteende som primärt undersökts. 

Övriga variabler, de oberoende variablerna, undersöks endast i relation till beteendet att 

donera eftersom syftet i undersökningen är att se hur attityd och subjektiva normer påverkar 

beteendet att donera. De oberoende variablerna kommer också att benämnas som prediktorer. 

Prediktorer är företeelser eller egenskaper som kan utsäga något om en viss variabel (Borg & 

Westerlund, 2012). I den här studien kan det röra sig om i vilken grad subjektiva normer kan 

förutsäga beteendet att donera monetärt. Förutom subjektiva normer och attityder tog 

enkätundersökningen hänsyn till de oberoende variablerna kön, ålder och inkomst. Dessa 

variabler var intressanta att undersöka då de kan ligga till grund för att kunna förklara 

eventuella skillnader i resultatet. Eftersom det undersöks hur stora summor bidragsgivare har 

donerat så ansågs det nödvändigt att fråga om ålder och inkomst eftersom det bedömdes att de 

som levt längre och-/eller har en större inkomst har haft större möjlighet att donera, antingen 

fler gånger eller i högre summor. Genom att ta hänsyn till dessa aspekter kunde enkätens 

validitet stärkas då en mer representativ uppfattning för hur mycket respondenterna donerats 

kunde tas fram. 

3.4 Utformning och genomförande av enkätstudie 

Enkätundersökningens påståenden är av så kallad graderingskaraktär. Enkätdeltagarna var 

således tvungna att gradera sina svar angående hur mycket eller hur lite de höll med de olika 

påståendena på en 1-7 gradig skala. För påståendena kring attityd och subjektiva normer 

indikerar ett på skalan att deltagaren inte alls håller med och sju indikerar att deltagaren håller 

med helt. Sådana här typer av graderingsfrågor används ofta inom enkätundersökningar när 

undersökningen ämnar mäta åsikter (Corbetta, 2003).  Den sjugradiga skalan valdes då det 

ojämna antalet utgör en möjlighet för enkätdeltagarna att kunna lägga sig i mitten, eller den så 

kallade “varken eller”-kategorin vid varje påstående. En sjugradig av detta slag tillät således 

enkätdeltagarna att mäta sina attityder respektive subjektiva normer så som de såg ut för just 

det tillfället som respondenterna deltog i enkätundersökningen i ett större spann än 

exempelvis om det hade använts en femgradig skala (Saunders, Lewis &Thornhill, 2012 ). 

 

För att nå en så hög reliabilitet som möjligt är det av stor vikt att respondenterna uppfattar 

enkätstudien på samma sätt och svarar på det som faktiskt omfrågas (Trost, 2012). Med 
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bakgrund i detta tog fem personer del av studien innan den offentliggjordes. I och med detta 

kunde eventuella oklarheter redas ut och risken för missförstånd och misstolkning av 

enkätstudien minskas. 

 

Urvalet för enkätstudien var ett så kallat bekvämlighetsurval (Trost, 2012). Motiveringen till 

denna typ av urval grundade sig i att undersökningen inte ämnade rikta studien mot en 

särskild målgrupp. Vidare menar Borg och Westerlund (2012) att ett bekvämlighetsurval kan 

vara lämpligt när det som ämnas undersökas är allmängiltigt. I sådana fall bör det inte spela 

någon större roll just vem det är som ingår i undersökningen. Bedömningen gjordes att ett 

strategiskt urval inte var av hög vikt för undersökningen utan att det snarare var av intresse att 

nå en bred målgrupp inom den angivna tidsramen för undersökningen. 

 

Enkäten gjordes tillgänglig genom internetbaserade kommunikationstjänster (ex. Facebook 

och e-mail) och urvalet blev således de som valde att svara på enkäten. Enkäten gjordes 

tillgänglig 14e maj 2015 och var öppen för deltagande fram till 19e maj.  Det var totalt 177 

myndiga personer som deltog i enkätundersökningen. 

3.5 Statistisk analys av insamlad data 

För att kunna sammanställa och genomföra en statistisk analys över de 177 respondenternas 

svar användes det statistiska analysprogrammet “Stata”. Den statistiska analysmodell som 

valdes var logistisk regression. Valet av denna analysmodell grundades sig i att den beroende 

variabeln är binär eftersom den endast kan anta något av de två värdena: donerat/har inte 

donerat. En logistisk regression kan vara hjälpsam för att undersöka flera olika prediktorer till 

en beroende variabel och lämpade sig därför för denna undersökning. Utifrån 

svarsfrekvenserna kunde det observeras att 92.3% av alla som deltagit hade någon gång 

donerat. En första logistisk regression genomfördes med donerat/icke donerat som beroende 

variabel men inga samband mellan beteendet och attityder och subjektiva normer kunde 

uttydas. Eftersom en sådan övervägande del av urvalet hade donerat bedömdes det därför 

intressantare att undersöka dem som aldrig donerat och dem som totalt donerat under 500 kr 

mot de som donerat över 500 kr. Den nya binära beroende variabeln blev ”har donerat över 

500 kr” och kunde anta något av de två värdena: har donerat över 500 kr/har donerat under 

500 kr (även 0 kr). I och med detta fick vi ett mer analyserbart material eftersom större 

skillnader i svar fanns för den nya beroende variabeln. 
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Gällande de oberoende variablerna kan dessa i en logistisk regression både vara binära eller i 

andra skalor såsom kvot- eller intervall skala. Alla oberoende variabler i uppsatsens logistiska 

regression var dock i nominal skala. Som tidigare nämnts menar teorin att individer som 

upplever det sannolikt att ett beteende leder till vissa positiva konsekvenser kommer vara mer 

benägna att utföra beteendet. I likhet bör även individer som upplever att ett beteende leder 

till negativa konsekvenser vara mindre benägna att utföra beteendet. Med bakgrund i detta 

gjordes en distinktion mellan individer som svarat 5,6 eller 7 på konsekvenserna och de som 

svarat under 5.  För att undersöka om attityder påverkar beslutet att donera testades således 

om det fanns ett samband mellan att uppleva de positiva konsekvenserna som sannolika samt 

de negativa konsekvenserna som osannolika och beteendet att ha donerat över 500 kronor. På 

ett liknande sätt gjordes en distinktion mellan de som svarat 5, 6 eller 7 på två hophörande 

påståenden (t ex “mina nära vänner vill att jag ska donera” och “jag vill göra som mina nära 

vänner tycker”) och de som svarat under 5. På så sätt kunde de som upplevde att det finns 

subjektiva normer som säger att du ska donera och som även vill bete sig i enighet med 

subjektiva normer särskiljas från resterande. Således kunde också sambandet mellan 

subjektiva normer och beteendet att donera undersökas. 

 

Beträffande de övriga oberoende variablerna grupperades ålder och inkomst i olika klasser. 

Ett av villkoren för att kunna genomföra en bra logistisk regressionsanalys är att inga 

variabler eller klasser endast innehåller ett fåtal respondenter (Borg & Westerlund, 2012). 

Åldersgrupperna 18-24 och 25-34 grupperades ihop för att bilda klassen “unga”, 35-44 och 

45-54 grupperades ihop för att bilda klassen “medelålders”, och 55-64 och 65 och över 

grupperades ihop för att bilda klassen “äldre”. På ett liknande sätt grupperades 

inkomstgrupperna under 15 000 och 15 000-24 000 ihop för att bilda klassen 

“låginkomsttagare”, inkomstgruppen 25 000-34 000 bildade klassen “medelinkomsttagare”, 

och inkomstgrupperna 35 000-44 000 och 45 000 och över grupperades ihop för att bilda 

klassen “höginkomsttagare”. 

 

Varje variabel kodades för att slutligen kunna utforma en logistisk regressionsanalys över det 

insamlade resultatet. Den logistiska regressionsanalysen genomfördes med en alfanivå på 5 

%. Således bedömdes resultat med ett p-värde mindre än 0,05 som statistiskt signifikanta, 

resultat med ett p-värde mindre än 0,2 bedömdes kunna ge indikationer för studiens urval 

(Borg & Westerlund, 2012). Från den logistiska regressionen togs så kallade oddskvoter fram 

mellan den beroende variabeln och alla oberoende variabler fram. Bedömningen gjordes att 
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redovisa resultaten i oddskvoter då detta mått är lättförståeligt och relevant för denna 

undersökning.   

3.5.1 Oddskvoter  

Utifrån en logistisk regressionsanalys går det att ta fram så kallade oddskvoter. Oddskvoter 

talar för hur många gånger större ett odds är för en beroendevariabel utifrån en oberoende 

variabel vid ett givet värde och allt annat lika. Oddskvoterna är här uträknade genom att 

dividera sannolikheten för att den beroende variabeln antar ett värde dividerat med motsatsen 

till att den antar detta värde. Med hjälp av oddskvoter kan slutsatser dras om hur många 

gånger större oddset är för en beroende variabel att inträffa (i den här studien att ha donerat) 

då en oberoende variabel är uppfylld (i den här studien t ex att vara positiv till en viss attityd) 

(Borg & Westerlund, 2012: 117-118). 

3.6 Metodkritik 

Gällande enkätundersökningen och dess validitet för det uppsatsen ämnar att undersöka 

utformades frågorna utifrån noggrann operationalisering av teorin samt konsultation med 

potentiella respondenter. Det föreligger dock ändå en risk för enkätfrågornas förmåga att 

kunna bistå med tillräckliga resultat för att kunna besvara forskningsfrågan. En möjlighet är 

att respondenterna inte upplevde konsekvenserna kring attityder eller referensgrupperna i 

normfrågorna som relevanta. Vidare föreligger en risk huruvida enkätdeltagarna tolkade de 

olika enkätfrågorna. Trots pilotstudie föreligger det en risk att en del av deltagarna tolkade 

påståendena på eget vis. Det kan i sin tur ha lett till ett möjligen missvisande resultat. 

Då enkätstudien gjordes tillgänglig via internet påverkade detta urvalet eftersom det som 

Hultåker (2012) poängterar inte går att förutsätta att alla har tillgång till en dator och internet. 

Dessa är två förutsättningar som krävdes för att kunna genomföra denna enkätstudie. Således 

kunde inte urvalet bli slumpmässigt eftersom särskilda grupper inte hade möjlighet att 

genomföra undersökningen. Eftersom urvalet inte varken är slumpmässig eller riktad kommer 

inte några slutsatser utifrån resultatet kunna dras för en större population. Således kunde 

resultat med p-värden under 0,05 inte indikera på vad som gäller generellt.  

 

För att genomföra den logistiska regressionen kodades resultaten från enkätstudien. En risk 

vid sådan kodning är att vissa resultat kodas fel och därmed genererar ett annorlunda resultat. 

Trots att kodningen genomfördes med stor noggrannhet föreligger ändå en risk för mänskliga 

misstag och att något svar tilldelats en inkorrekt frekvens i den logistiska regressionen.   
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4. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultat från den genomförda enkätundersökningen att presenteras. I 

den första delen av avsnittet kommer en genomgång av det resultat från attitydpåståendena 

att presenteras i form av en regressionsanalys. Därefter följer en genomgång av resultaten 

gällande påståendena kring subjektiva normer i form av en regressionsanalys. Slutligen följer 

en genomgång av resultatet gällande de andra oberoende variablerna i enkätstudien. 

 

En logistisk regressionsanalys genomfördes med den beroende variabeln “donerat” för att 

undersöka i vilken utsträckning som de oberoende variablerna kunde predicera beteendet att 

donera. Den beroende variabeln är binär och kan ge utfallet har donerat (över 500 kr) eller har 

inte donerat (under 500 kronor, även 0 kr). I den framtagna logistiska regressionsanalysen är 

det endast ett par resultat som det går att uttala sig om gällande huruvida dessa indikerar på 

någon tendens till beteendet att donera. I den presenterade analysmodellen är det som nämnts 

endast resultat som antar p-värden mindre än 0,2 som det går att uttala sig om. De resultat 

som i regressionen antar p-värden över 0,2 kommer det således ej gå att dra några signifikanta 

statistiska analyser kring. 

 

I bilaga 2 återfinns en överblick av enkätstudiens fullständiga resultat.   

4.1 Resultat av attityder vid donation 

Attityd 1 Jag får en mer positiv självbild 
 

Attityd 2 Jag upplever att jag hade fått mer nytta av att lägga pengarna på något annat 
Attityd 3 Jag blir en bättre medmänniska 

 
Attityd 4 Pengarna jag donerar kommer till stor del att läggas på annat än det 

välgörande ändamålet 
Attityd 5 Jag bidrar till att öka välbefinnandet för något eller någon 
Attityd 6 Jag bidrar till en viktig funktion i samhället 

 
Attityd 7 Jag bidrar till att förbättra framtida förutsättningar för mänskligheten 

 
Tabell 1: Undersökta attityder och hur de i uppsatsen kommer benämnas 
 
I regressionsanalysen går det att utläsa huruvida oddsen ser ut för att donera (donation>500 

kr) givet att respondenten har angett ett attitydpåstående som sannolik (ett värde över 4 på den 

sjugradiga skalan) i jämförelse med de individer som angett påståendet som negativt (ett 

värde under 4 på den sjugradiga skalan). För de som angett attityd 1 (se tabell 1) som sannolik 
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är det 1,42 (p= 0,422) gånger större odds att ha donerat jämfört med de individer som angett 

attityd 1 som osannolik att ske i samband med en monetär donation. För attityd 2 gäller en 

omvänd positivitet. Denna konsekvens är negativ och följaktligen bör en lågt angiven 

sannolikhet för konsekvensen öka chansen för att ha donerat (i teorin).  I regressionsanalysen 

går det att utläsa att de individer som angivit attityd 2 som osannolik har 1,44 (p=0,367) 

gånger större odds att ha donerat jämfört med de som angivit attityden som sannolik. 

Gällande attityd 3 är oddsen 1.89 (p=0,165) gånger större för att inte ha donerat för de 

individer som angivit attityden som sannolik jämfört med de som angivit den som negativ. 

För attityd 4, som även denna är en omvänd positiv konsekvens, går det att utläsa att de 

individer som angivit attityden som osannolik har 1,73 (p=0,147) gånger större odds att 

donera än för de som angivit att denna konsekvens med stor sannolikhet upplevs i samband 

med en monetär donation. För den attityd 5 visar regressionsanalysen att oddsen är 1,82 

(p=0,292) gånger större för att ha donerat för de individer som angett attityden som sannolik 

än för de som angett den som osannolik. Gällande attityd 6, har de som angivit attityden som 

sannolik 1,10 (p=0,874) gånger större odds att inte ha donerat än de som angett konsekvensen 

som osannolik. För attityd 7 går det att utläsa att de individer i urvalet som angett denna 

attityd som sannolik har 1,72 (p=0,362) gånger högre odds för att ha donerat än de som angett 

attityden som osannolik. 

4.2 Resultat av subjektiva normer vid donation 

Norm 1 Min familj tycker att jag ska donera + Jag vill göra som 
min familj vill  
 

Norm 2 Mina nära vänner tycker att jag ska donera + Jag vill göra 
som mina nära vänner vill 
 

Norm 3 Mina bekanta vill att jag ska donera + Jag vill göra som 
mina bekanta vill 
 

Norm 4 Mina överordnade tycker att jag ska donera + Jag vill 
göra som mina överordnade vill  
 

Tabell 2: Undersökta normer och hur de i uppsatsen kommer benämnas 
 
Gällande de resultat som regressionsanalysen kan presentera över subjektiva normer går det 

att utläsa hur oddsen ser ut även för denna parameter. Det bör dock även tilläggas här att inget 

resultat i regressionsanalysen är statistiskt signifikant för att kunna uttala sig om någon 

generell slutsats.  För de individer som angivit svarsfrekvenser över fyra på sjugradiga skalan 
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på norm 1 (se Tabell 2) visar regressionsanalysen på 1,9 (p=0,337) gånger högre odds att ha 

donerat jämfört med de som inte gjort det. Gällande norm 2, är det 1,27 högre odds att inte ha 

donerat för de som angivit svarsfrekvenser över 4 jämfört med de som inte gjort det. Gällande 

norm 3 och 4, bekanta och överordnade, visar regressionsanalysen i båda fallen en utelämnad 

variabel. Detta beror troligtvis på att det i svarsfrekvensen endast var en som angav att denne 

upplevde påtryckningar från bekanta och endast en som upplevde påtryckningar från 

överordnade samtidigt som de ville agera som respektive grupp tyckte. Med det sagt var det 

troligtvis för få som angav svar över fyra för respektive norm för att den logistiska 

regressionen skulle kunna ta fram ett resultat för dessa variabler.  

 

Den logistiska regressionen resulterade inte i några statistiskt signifikanta resultat kring 

subjektiva normer. Ett relevant resultat från studien är dock i vilken grad respondenterna 

upplever att det finns subjektiva normer kring beteendet att donera monetärt. Som det går att 

utläsa i figur 2 angav endast en minoritet av respondenterna att de upplevde att deras 

familj/nära vänner/bekanta/överordnade tyckte att de skulle donera pengar till någon 

välgörenhetsorganisation.   

 

 
Figur 2: Sammanställning över i hur stor utsträckning respondenter upplever att personer i sin 

omgivning vill att denne donerar 
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4.3 Resultat över de oberoende variablerna kön, ålder och inkomst 

Gällande resultaten för de oberoende variablerna kön och inkomst kunde det ej uppnås ett 

statistiskt signifikant resultat i den logistiska regressionsanalysen. För detta urval går det 

således inte att se ett samband mellan dessa variabler och beteendet att donera monetärt. 

Beträffande variabeln ålder visade den logistiska regressionsanalysen på ett statistiskt 

signifikant resultat för klassen “unga”. Det går utifrån regressionsanalysen att utläsa att de 

unga har 2,7 gånger högre odds att inte ha donerat över 500 kronor (p=0,048) jämfört med de 

andra åldersgrupperna. 
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5. Diskussion 

I det här avsnittet kommer det först att presenteras en diskussion kring studiens resultat. 

Vidare kommer förklaringar till resultatet att diskuteras med hänsyn till redan presenterad 

tidigare forskning.  

5.1 Attityder och subjektiva normers påverkan på beteendet att donera monetärt 

Enligt den tidigare forskning som presenterats kring attityder och subjektiva normer bör en 

individ utföra ett beteende om denne upplever att beteendet leder till önskvärda konsekvenser 

och/eller om denne upplever påtryckningar att utföra beteendet på grund av subjektiva 

normer. Resultatet ifrån undersökningen gällande attityd och subjektiva normer visade inte på 

något sådant samband. Endast två av konsekvenserna, “jag blir en bättre medmänniska” 

(attityd 3) och “pengarna jag donerar kommer till stor del att läggas på annat än det 

välgörande ändamålet” (attityd 4), indikerade någon sorts påverkan på beslutet att donera 

(över 500 kr) eller inte. Gällande den förstnämnda konsekvensen, kan det utifrån de 

presenterade resultaten endast utläsas en tendens till att en individ har en större chans att ha 

donerat om denne angett attityd 3 som sannolik än en individ som angett konsekvensen som 

osannolik. Beträffande den andra konsekvensen (attityd 4), som är en av de negativa, kan det 

endast utläsas en tendens till att personer som angivit denna som osannolik har större chans 

till att ha donerat monetärt än de som inte gjort det.  Det bör dock tilläggas att dessa resultat 

inte är statistiskt signifikanta (p>0,05) och därmed går det endast att dra slutsatser kring dessa 

konsekvenser för just detta urval. De övriga konsekvenserna visade inte på någon statistisk 

signifikans överhuvudtaget. Trots att två konsekvenser visar på tendenser kan således inga 

generella samband ses mellan komponenten attityd och beteendet att donera monetärt. 

 

Vidare, beträffande subjektiva normer visade resultatet inte på någon statistisk signifikans. 

Således går det inte att uttyda något samband mellan subjektiva normer och beteendet att 

donera monetärt. Subjektiva normer kan i detta urval inte ses som en prediktor till beteendet 

att donera eller inte donera. Monetärt 

 

Gällande de övriga oberoende variablerna, ålder, inkomst och kön, var ålder den enda 

variabeln som visade sig ha en påverkan på beteendet att donera. Unga (18-34 år) visade sig 

ha en större sannolikhet att inte ha donerat än de andra åldersgrupperna. Detta samband var 

det med lägst p-värde och även det enda som klassas som statistiskt signifikant (p<0,05). 
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Enligt detta resultat kan egenskapen att vara ung ses som en prediktor till att inte ha donerat. 

Att du är ung betyder inte att du inte har donerat, men att det är en större sannolikhet att du 

inte har gjort det. Intressant att nämna i detta avseende är att låg inkomst i denna studie inte 

visade på ett liknande samband. Således är det inte faktumet att unga ofta tjänar mindre 

pengar och därför har donerat mindre, utan kanske snarare att de levt kortare. Individer som 

donerar månadsvis kommer exempelvis komma upp i en högre summa i och med att tiden går. 

Det bör dock poängteras att det kan finnas andra underliggande variabler till varför unga har 

donerat i mindre utsträckning. Enligt detta resultat har äldre till exempel inte högre odds att ha 

donerat än de andra åldersgrupperna och således är kanske levnadslängd endast delvis en 

förklarande faktor.  

5.2 Andra förklaringsfaktorer 

Resultaten från studien kan inte visa att attityder och subjektiva normer påverkar människors 

donationsbeslut. Varför studien visade på just detta resultat kan ha flera förklaringar. En 

möjlighet är att attityder och subjektiva normer faktiskt inte påverkar beteendet att donera och 

att det istället är andra faktorer som kommer att avgöra om en individ väljer att utföra 

beteendet eller inte. Detta kan dock inte bekräftas eftersom resultatet även kan förklaras av 

andra faktorer. Nedan följer en diskussion kring möjliga sådana förklaringsfaktorer. 

 

Som tidigare diskuterats i teoriavsnittet förutsätter Ajzen och Fishbeins (1975;1980) TRA i 

stor grad att en individ rationellt utvärderar sina handlingsalternativ. Forskning har som 

nämnts konstaterat att olika välgörande handlingar kommer framkalla olika komplexa 

beslutsprocesser. Hur denna beslutsprocess kommer se ut, exempelvis i avseendet 

informationssökning, kommer bland annat avgöras av vilken grad av risk och engagemang 

som beslutet framkallar. Således kan det tänkas att TRA, som förutsätter att ett beteende 

föreligger av någon typ av utvärderingsprocess, endast är relevant för sådana 

donationshandlingar som kräver en mer extensiv beslutsprocess.  I den här studien 

undersöktes endast det generella beteendet att donera monetärt, det specificerade alltså ingen 

specifik donationshandling. Således kan respondenterna ha svarat för olika innebörd av 

beteendet. Vissa av respondenterna kan möjligen ha donerat impulsivt genom att ha lagt en 

mindre donationssumma i en bössa medan en annan respondent har donerat genom att skänka 

en månatlig summa till ett fadderbarn. För många av respondenterna kan alltså beslutet att 

donera varit känslomässigt och impulsartat. Individen som lämnade en mindre summa pengar 

i en bössa utvärderade förmodligen inte konsekvenserna av denna handling i någon vidare 
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utsträckning innan beteendet utfördes. Detta kan möjligen förklara varför attityder i denna 

studie inte visade sig vara en prediktor till beteendet att donera. Kanske är det så att attityder 

endast kommer påverka vid specifika donationshandlingar som kräver en utförligare 

beslutsprocess. Något som möjligen motsäger detta resonemang är det faktum att en 

distinktion gjordes mellan respondenter som donerat över 500 kronor och de som donerat 

under 500 kronor. Det samband som faktiskt undersöktes var mellan beteendet att ha donerat 

över 500 kronor och de olika oberoende variablerna. Således kan det tänkas att de som endast 

donerat mindre summor under mer spontana former “rensades bort”. Det kan dock vara så att 

vilken grad av engagemang och komplexitet en donation framkallar inte är särskilt bunden till 

storleken på monetära belopp. 

 

Som nämnts i teoriavsnittet har forskning som studerat attityder i samband med miljövänligt 

beteende konstaterat upplevda konsekvenser som en stark prediktor till att utföra specifika 

handlingar. I kontrast till detta kan resultaten från denna studie inte visa på några sådana 

indikationer. Detta behöver dock inte betyda att attityder inte har någon påverkan på 

beteendet att donera monetärt, utan en förklaring till resultatet kan vara att “fel” konsekvenser 

undersöktes. Som nämnts i teoriavsnittet finns det vissa indikationer på att människor hjälper 

på grund av ekonomiska självintressen. Denna typ av motivation gavs inget utrymme i 

enkätstudien eftersom respondenterna inte fick ta ställning till några konsekvenser berörande 

att en donation leder till att ekonomiska självintressen gynnas. Det finns en möjlighet till att 

dessa konsekvenser hade varit av intresse för respondenterna och möjligen visat sig påverka 

beslutet att donera. Vidare hade ett resultat som stämde bättre överens med den presenterade 

teorin kanske nåtts om respondenterna tillfrågades att gradera hur viktiga de olika 

konsekvenserna upplevdes. Det kan tänkas att attityder som av respondenten inte upplevs som 

väsentliga inte heller kommer ha någon påverkan på dennes beteende. Om möjligheten att 

gradera relevansen av konsekvenserna hade funnits hade resultaten kunnat korrigeras efter 

detta. Trots att en pilotstudie och noga operationalisering genomfördes för att ta fram 

relevanta konsekvenser så råder det en möjlighet att respondenterna ändå inte ansåg 

konsekvenserna som avgörande för beslutet att donera monetärt.  

 

Utifrån resultaten så kunde, som nämnts, inte ett samband mellan subjektiva normer och 

beteendet att donera monetärt utläsas. I det här urvalet verkar således inte subjektiva normer 

ha någon inverkan på beteendet att donera pengar till välgörenhet eller inte. Ett intressant 

resultat av undersökningen är att endast en minoritet av respondenterna uppgav att de 
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upplevde att deras familj/nära vänner/bekanta/överordnade ville att de skulle donera pengar 

(se Figur 2). Utifrån detta resultat är det således tveksamt om beteendet att donera monetärt är 

omgivet av normer som menar att individen bör donera. Detta är något motsägande till den 

presenterade teorin som menar att subjektiva normer är en motivation bakom beslutet att 

donera.    

 

En tänkbar förklaring till varför varken subjektiva normer eller attityder visade sig ha en 

påverkan på beteendet att donera monetärt eller inte, kan vara att upplevda attityder och 

subjektiva normer mättes utifrån vad respondenterna faktiskt upplevde när de svarade på 

enkäten medan beteendet att donera mättes i dåtid (om respondenterna donerat eller ej). 

Följaktligen finns det en möjlighet att de svar angående subjektiva normer och attityder som 

respondenterna uppgav inte stämmer överens med vad de upplevde när de faktiskt utförde 

donationshandlingen. Vidare kan det möjligen vara så att effekterna av attityder och 

subjektiva normer inte var tillräckligt stor för att kunna ge ett signifikant resultat i den här 

undersökningens urval. Hade undersökningen istället genomförts på ett större urval hade det 

kanske kunnat vara möjligt att dra slutsatser kring viss påverkan för både studiens urval 

liksom för en mer generell påverkan. Det kan följaktligen vara så att dessa variabler faktiskt 

har en viss effekt på beteendet att donera monetärt men att det på grund av ett för litet 

stickprov eventuellt inte kunnat visas några signifikanta effekter (Borg & Westerlund, 2012). 
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6. Slutsatser 

Som det har diskuterats visade resultaten endast på enstaka statistiskt signifikanta resultat. 

Inga generella samband mellan varken komponenten attityd eller subjektiva normer och det 

välgörande beteendet att donera monetärt kunde därmed hittas. Följaktligen går det inte att 

säga att attityder eller subjektiva normer kan ses som prediktorer för beteendet att donera 

monetärt för studiens urval. För att besvara studiens forskningsfråga så kan det utifrån 

studiens urval inte sägas att varken attityd eller subjektiva normer påverkar beteendet. Vad 

studiens resultat beror på kan inte säkerställas. Möjliga orsaker är att komponenterna faktiskt 

inte påverkar beteendet, att studien är feldesignad och/eller att urvalet för enkätstudien är för 

litet. 

6.1 Praktiska implikationer 

Som det diskuterats i inledningen kan välgörenhetsorganisationer dra nytta av att förstå hur 

bidragsgivare tar donationsbeslut för att kunna utveckla effektiva marknadsföringsstrategier. 

Utifrån studiens resultat kan det inte argumenteras att välgörenhetsorganisationer kan dra 

nytta av att generellt anpassa marknadsföring utifrån attityder eller subjektiva normer. För 

urvalet kan varken attityder eller subjektiva normer ses som prediktorer till beteendet att ha 

donerat monetärt. Enligt resultaten från denna studie kan således heller inga riktlinjer för 

huruvida välgörenhetsorganisationer tjänar mest på att fokusera sin marknadsföring kring 

subjektiva normer eller attityder diskuteras. Undersökningen visade dock en tendens till att de 

som angett attityd 4 (“Pengarna jag donerar kommer till stor del att läggas på annat än det 

välgörande ändamålet”) som osannolik hade en större sannolikhet att ha donerat. Utifrån ett 

marknadsföringsperspektiv indikerar detta resultat på att välgörenhetsorganisationer kan dra 

nytta av att informera om att en stor del av donerade pengar går till just välgörande ändamål 

istället för exempelvis administrativa kostnader. Resultatet visade dock endast en tendens i 

just detta urval och några generella slutsatser kan inte dras. Således kan det inte uttalas om 

detta kan vara någon allmänt effektiv marknadsföringsstrategi. Vidare visade resultaten på en 

tendens till att attityd 3 (“Jag blir en bättre medmänniska”) hade en motsatt effekt, det vill 

säga att respondenter som angivit denna konsekvens som sannolik också hade en mindre 

chans att ha donerat monetärt. Således verkar det, utifrån detta urvals resultat, inte vara värt 

att understryka denna konsekvens i en marknadsföringsstrategi. Det bör dock tas i beaktning 

att även detta resultat inte är statistiskt signifikant och därmed går det ej att uttala sig om 

någon generell slutsats applicerad på praktiken.   
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6.2 Förslag på framtida forskning 

En övervägande del av frågorna som behandlades av enkätstudien tog stöd i tidigare forskning 

angående motiv bakom att hjälpa. Exempelvis visar teoriavsnittet som nämnts subjektiva 

normer, positiva konsekvenser, att uppnå bättre självkänsla och socialt värde som 

förekommande motiv. Resultaten från denna studie avviker följaktligen från vad som kommit 

fram i tidigare forskning. Detta kan möjligen vara av intresse att undersöka vidare: är det 

faktiskt så att dessa motivationer inte gäller för monetära donationer? Dock bör det även än en 

gång poängteras att resultatet från undersökningen kan bero på feldesign. En relevant 

fortsättning kan därför vara att genomföra en liknande studie där respondenterna även tillbes 

att gradera hur viktiga de upplever attitydkonsekvenserna att vara. Även en mer omfattande 

pilotstudie hade kunnat genomföras för att ta fram relevanta konsekvenser kring monetär 

donation. Vidare kan det vara av intresse att undersöka det som diskuterades ovan, att det 

kanske endast är vissa donationshandlingar som kommer påverkas av attityder. Det kan 

exempelvis möjligen vara intressant att undersöka om det finns ett samband mellan 

engagemanget som en donationshandling framkallar och i vilken grad beteendet bestäms av 

attityder. Slutligen kan en relevant fortsättning på studien vara att genomföra en liknande 

undersökning på ett större urval för att se om det då framkommer resultat mer i enighet med 

den presenterade teorin. 
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8. Bilaga 

8.1 Bilaga 1- Enkätstudie 

1. Kön  

☐Kvinna ☐ Man ☐ Annat 

2. Ålder 

☐18-24 ☐25-34 ☐35-44 ☐45-54 ☐55-64 ☐Över 65 

3. Inkomst per månad (efter skatt)  

☐Under 15 000 kr ☐15 000-24 000kr ☐25 000-34 000 kr ☐35 000-44 000 kr ☐Över 45 000 kr  

4. Om ja, hur mycket pengar har du totalt donerat till välgörenhetsorganisationer? 

☐Under 500 kr ☐500-5 000 kr ☐5 000- 10 000 kr ☐Över 10 000 kr 

5. Vid en eventuell monetär donation till någon välgörenhetsorganisation, hur sannolikt 

är det att du upplever följande konsekvenser:  

6. Jag får en mer positiv självbild 

Ytterst osannolikt ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 Ytterst sannolikt 

7. Jag upplever att jag hade fått mer nytta av att lägga pengarna på något annat 

Ytterst osannolikt ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 Ytterst sannolikt 

8. Jag blir en bättre medmänniska 

Ytterst osannolikt ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 Ytterst sannolikt 

9. Pengarna jag donerar kommer till stor del att läggas på annat än det välgörande 

ändamålet 

Ytterst osannolikt ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 Ytterst sannolikt 

10. Jag bidrar till att öka välbefinnandet för något eller någon 

Ytterst osannolikt ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 Ytterst sannolikt 

11. Jag bidrar till en viktig funktion i samhället 

Ytterst osannolikt ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 Ytterst sannolikt 

12. Jag bidrar till att förbättra framtida förutsättningar för mänskligheten 

Ytterst osannolikt ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 Ytterst sannolikt 

13. I hur stor utsträckning upplever du att: 

14. Din familj tycker att du ska donera pengar 

Väldigt liten ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 Väldigt hög 

15. Dina nära vänner tycker att du ska donera pengar 

Väldigt liten ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 Väldigt hög 

16. Dina bekanta tycker att du ska donera pengar 
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Väldigt liten ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 Väldigt hög 

17. Dina överordnade (chefer/lärare etc) tycker att du ska donera pengar 

Väldigt liten ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 Väldigt hög 

18. Generellt sett, i hur stor utsträckning vill du göra som: 

19. Din familj tycker 

Väldigt liten ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 Väldigt hög 

20. Dina nära vänner tycker 

Väldigt liten ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 Väldigt hög 

21. Dina bekanta tycker 

Väldigt liten ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 Väldigt hög 

22. Dina överordnade tycker 

 Väldigt liten ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 Väldigt hög 

8.2 Bilaga 2- Svarsfrekvenser av insamlad data  

   
Kön  Ålder  Inkomst per månad (efter skatt)
    
Man: 34.1%  Under 18: 1.1%  Under 15 000 kr: 51.4% 
Kvinna: 64.9%  18-24: 49.2%  15 000 kr- 
24 000 kr: 18.9% 
Annat: 1.1%  25-34: 18.9%  25 000 kr- 34 000 kr: 
17.3% 
  35-44: 6.5%   35 000 kr- 44 000 kr: 4.3%  
  45-54: 11.9  Över 45 000 kr: 8.1% 
  55-64: 10.8% 
  Över 65: 1.6% 
 
 
 
Har du någon gång donerat till någon välgörenhetsorganisation? Om ja, hur 
mycket har du donerat totalt? 
Ja: 92.4%    Under 500 kr: 40.7% 
Nej: 7.6%    500 kr- 5 000 kr: 8.1% 
    Över 10 000 kr: 12.8% 
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Hur sannolikt är det att du upplever följande konsekvenser vid en monetär donation? 
 
Attityd 1  Attityd 2  Attityd 3 
Ytterst sannolikt  1: 6.5% Ytterst sannolikt 1: 24.9% Ytterst 
sannolikt  1: 5.9% 
 2: 9.7%  2: 24.9%  2: 10.8%  
 3: 23.2 %  3: 20.5%  3: 17.3% 
 4: 20,5%  4: 11.4%  4: 22.2% 
 5. 20.5%  5: 8.1%  5: 15.7% 
 6: 10.3%  6: 5.9%  6: 11.4% 
 7. 9.2%  7: 4.3%  7: 16.8% 
 
Attityd 4  Attityd 5  Attityd 6 
Ytterst sannolikt  1: 10.3% Ytterst sannolikt 1: 1.1% Ytterst 
sannolikt 1: 4.3% 
 2: 25.9%  2: 5.4%  2: 9.2% 
 3: 22.7%  3: 12.4%  3: 15.1% 
 4: 17.8%  4: 20.5%  4: 18.4% 
 5: 12.4%  5: 23.8%  5: 24.3% 
 6: 8.1%  6: 17.8%  6: 16.8% 
 7: 2.7%  7: 18.9%  7: 11.9% 
Attityd 7 
Ytterst sannolikt 1: 5.9% 
 2: 10.8% 
 3: 12.4% 
 4: 18.9% 
 5: 25.4% 
 6: 14.6% 
 7: 11.9% 
 
 
I hur stor utsträckning upplever du att respektive norm vill att du donerar? 
Norm 1  Norm 2  Norm 3   
Väldigt liten:  1: 38.4% Väldigt liten: 1: 37.8% Väldigt liten 1: 44.3% 

2: 14.1%  2: 19.5%  2: 19.5% 
3: 13%  3: 16.2%  3: 14.6%  
4: 17.3%  4: 16.8%  4: 16.2% 
5: 8.6%  5: 5.4%  5: 3.2%  
6: 7%  6: 2.7%  6: 1.6% 
7: 1.6%  7: 1.6%  7: 0.5% 

 
Norm 4 
Väldigt liten 1: 57.3% 
 2: 17.3% 
 3: 12.4% 
 4: 8.1% 
 5: 3.2% 
 6: 1.1% 
 7: 0.5% 
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I hur stor utsträckning vill du göra som: 
 
Norm 1  Norm 2  Norm 3 
Väldigt liten 1: 10.8% Väldigt liten 1: 13% Väldigt liten 1: 34.6% 
 2: 15.7%  2: 15.1%  2: 23.2%  
 3: 19.5%  3: 22.2%   3: 21.6% 
 4: 22.2%  4: 21.6%  4: 11.9% 
 5: 13.5%  5: 15.1%  5: 5.4%  
 6: 11.9%  6: 8.6%  6: 2.2% 
 7: 6.5%  7: 4.3%  7: 1.1% 
 
Norm 4: 
Väldigt liten 1: 30.3% 
 2: 18.4% 
 3: 22.2% 
 4: 16.2% 
 5: 7.6% 
 6: 3.2% 
 7: 2.2% 
 
 


