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Förord 
	
Vi har under arbetet med denna studie fått stöd och hjälp från en rad människor. Vi vill 
börja med att rikta ett stort tack till alla som hjälp oss genom att både dela och besvara 
vår enkät. Dessutom vill vi tacka våra nära och kära för deras ständiga stöd på 
hemmaplan. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Sofia Isberg, som 
under vårterminen alltid funnits tillgänglig och bidragit med värdefulla insikter och 
konkret feedback på hur vi kunnat förbättra kvaliteten på denna studie. 
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Sammanfattning 
De senaste tio åren har det skett en stor ökning av monetära gåvor till humanitära 
hjälporganisationer i Sverige. Trots att de monetära gåvorna har ökat, har behovet ökat i större 
utsträckning. Just nu pågår konflikter eller allvarliga kriser i 27 länder runt om i världen och 
89,4 miljoner människor är i behov av hjälp. FNs sökta summa för att möta dessa människors 
behov är 11 miljarder dollar mer än vad de efterfrågade för fem år sedan. Förutom detta innebär 
akuta kriser, likt vid tsunamin år 2004 att det sker närmast explosionsartade ökningar av 
spontana gåvor till hjälporganisationer. Även om dessa gåvor är viktiga för organisationerna 
innebär regelbundna gåvor en större möjlighet för planering och flexibilitet Detta faktum 
innebär att det är av stor vikt att öka antalet regelbundna givare. Studier har visat vad det är som 
gör att en individ väljer att skänka pengar till en hjälporganisation eller inte. Däremot saknas det 
vidare forskning kring olika typer av givare och deras eventuella skillnader. Enligt modellen 
Reasoned action approach kan en individs intention att utföra ett beteende härledas till 
individens attityd, subjektiva norm och upplevda kontroll över det specifika beteendet. Genom 
att ta reda på måtten på dessa samt intentionen går det sedan att förutspå samt förändra 
beteendet. Det faktum att spontana givare valt att stödja hjälporganisationer och deras arbete 
med monetära bidrag men ändå inte valt att teckna ett regelbundet givande gör att det är av 
intresse att undersöka vad som påverkar en spontan givares intention till att förändra sitt 
beteende. Således är studiens frågeställning:  

Vad påverkar en spontan givares intention att förändra sitt beteende och bli regelbunden 
givare? 

För att besvara frågeställningen och uppfylla syftet med studien genomfördes en kvantitativ 
undersökning i form av en enkät som distribuerats via sociala medier. Vid analysen av det 
empiriska materialet visade det sig att spontana givare inte har intentionen att börja skänka 
pengar regelbundet till humanitära hjälporganisationer i Sverige. Spontana givares attityd, 
subjektiva norm och upplevda kontroll över beteendet bidrar alla tre till deras intention. Det 
som till störst del bidrar till intentionen är deras upplevda kontroll över beteendet i form av 
känslan av att de kommer ha råd med regelbundna donationer samt att processen att tecknat ett 
sådant avtal är enkel. Denna information kan användas av hjälporganisationer för att öka antalet 
regelbundna givare.   
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Inledningskapitel  
Inledningskapitlet ämnar till att ge läsaren en överblick över ämnesvalet, 
konsumentbeteende i en givarsituation, samt ge en bakgrund till problemet och varför 
detta är av relevans att undersöka. Därefter följer en presenteras av arbetets syfte och 
avslutningsvis återfinns en presentation av arbetets frågeställning.  
 

1.1 Inledning 
Onsdagen den 2:a september 2015 spolades kroppen av den 2-åriga syriske pojken 
Alan Kurdi upp på stranden i den turkiska badorten Bodrum. Hans livlösa kropp gav en 
bild av flyktingkatastrofen och fick inte bara världens ledare att agera utan bidrog även 
till en explosionsartad ökning av monetära bidrag till hjälporganisationer. Maud 
Fröberg, pressekreteraren på Röda korset vittnade om en ökning från 50 miljoner 
kronor under en fyra årsperiod till 70 miljoner kronor under några månader, till 
förmån för kriget i Syrien (Ahlstrand, 2015). Ett liknande scenario utspelade sig i 
årsskiftet 2004-2005 till följd av tsunamikatastrofen i Sydostasien. Aldrig tidigare 
hade en sådan stor summan samlats in till följd av en insamlingskampanj. Arvid 
Erlandsson, doktorand på Lunds universitet, menar att svenskar är mer benägna att 
sänka pengar till akuta situationer än till situationer som varat under en längre tid (SR, 
2015), vilket de två händelserna ovan är exempel på. Svenskars benägenhet att skänka 
pengar spontant vid akuta situationer är en tillgång för hjälporganisationers arbete, 
men gåvorna skulle i flera fall kunna användas på ett mer effektivt sätt om de inte var 
öronmärkta för en specifik katastrof. Precis som Therese Engström, insamlingsansvarig 
på Läkare utan gränser beskriver, fick de vid Tsunamikatastrofen in mer än de 
efterfrågat, samtidigt som det fanns behov på andra platser i världen (SVT a, 2005). Ett 
behov som fortsatt att växa då stora katastrofer uppkommer allt mer frekvent och 
konflikter runt om i världen fortsätter att skapa humanitära behov (Ocha, 2014).     
 

1.2 Problembakgrund  
I Sverige finns olika typer av hjälporganisationer men det är de med 90-konton som 
utgör ryggraden för välgörenhetsarbetet. Att en organisation har ett 90-konto innebär att 
de är godkända av Svensk Insamlingskontroll och uppfyller kraven för att insamlingen 
sköts etiskt och ansvarsfullt samt att minst 75 % av de totala intäkterna går till 
ändamålet (Insamlingskontroll b, 2015). Mellan år 2006 och 2015 har antalet 
hjälporganisationer med 90-konto ökat med 67 organisationer, från 359 till 426 stycken 
(Insamlingskontroll a, 2015). Trots att det förekommit skandaler där det visat sig att 
pengarna inte använts på rätt sätt (Omvärlden, 2014 och SVT b, 2014) är det inte bara 
antalet organisationer som ökat utan även det svenska givarstödet. Med givarstöd menas 
monetära gåvor som den svenska befolkningen donerar till förmån för 
hjälporganisationers arbete. Mellan 2006 och 2014 ökade givarstödet med drygt 1,6 
miljarder kronor (Insamlingskontroll c, 2015) men det är en ökning som inte räcker för 
att möta behovet. Ett exempel på det är att under 2015 fick FN endast in 53 % av det 
efterfrågade beloppet för sina insatser i drabbade områden. Vidare publicerade FN 
organet Ocha, i januari i år, en rapport som visar att det just nu pågår konflikter eller 
allvarliga kriser i 27 länder runt om i världen samt att ytterligare 10 länder ligger i 
farozonen. De pågående konflikterna innebär att 89,4 miljoner människor är i behov av 
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hjälp, vilket går att jämföra med 57,5 miljoner människor vid samma tidpunkt förra året. 
Det stora antalet konflikt- och krisdrabbade områden samt antalet människor i behov 
bidrar till att den sökta summan för FN:s insatser inför 2016 uppgår till 19,9 miljarder 
dollar, vilket är 11 miljarder mer än för fem år sedan. Detta pekar på att trots att 
människors givmildhet generellt har ökat de senaste åren, på såväl nationell som 
internationell nivå, har behovet ökat i större utsträckning (Ocha, 2016). 
 
Förutom att behovet ökar i större utsträckning än bidragen, finns ytterligare en kritisk 
faktor för svenska hjälporganisationer under 2016. Den 1 januari år 2016 avskaffades 
skatteavdraget för gåvor och välgörenhet efter ett beslut av riksdagen (Skatteverket, 
2016). Skatteavdraget innebar att vid gåvor över 200 kronor per tillfälle och minst 2000 
kronor under året kunde givarna få en skattereduktion på 25 % på det skänkta beloppet. 
Enligt statistiska centralbyrån (2014) utnyttjades skattereduktionen under sitt första år, 
2012, av 2,6 % av den svenska befolkningen och bidrog till att snittgåvan till 
hjälporganisationer ökade från 130 kronor till 170 kronor, något som ansågs vara en 
ökning över det normala. Hur slopandet av skatteavdraget kommer påverka framtida 
donationer är ovisst och något hjälporganisationer känner oro inför (Öjemar, 2015). 
 
Då behovet av bidrag till hjälporganisationer de senaste åren har ökat, ligger det i 
samhällets intresse att öka antalet regelbundna givare. Det faktum att 
hjälporganisationer erbjuder en tjänst innebär att givarna kan ses som konsument och 
det blir således intressant att studera konsumentbeteende vidare. Vanligtvis ses en 
konsument som någon som identifierar ett behov, genomför ett köp och sedan förbrukar 
varan eller tjänsten (Solomon, et al., 2010, s.7). Däremot är det inte alltid så att den som 
köper varan eller tjänsten är den som förbrukar den (Solomon, et al., 2010, s.7). Det här 
innebär således att även om den slutgiltiga varan/ tjänsten, exempelvis en skolavgift 
eller ett vaccin, köps av givaren är hen en konsument, även fast hen inte är 
slutanvändaren.  

Wright (2001, s.401) menar att när ett företag eller en organisation önskar att öka 
antalet konsumenter gäller det att först förstå de bakomliggande orsakerna till beteendet. 
Även om en givare är en konsument finns det vissa skillnader mellan beteendet i en 
givarsituation och beteendet vid ett vanligt köpbeslut. 1989 började intresset för 
givarbeteende att ta form. Forskarna Guy och Patton (1989, s. 28) argumenterar för att 
det finns en skillnad på vanligt konsumentbeteende och beteendet i en givarsituation. 
Något som gör att processen för en donation skiljer sig från ett vanligt köpbeslut. De 
menar att den största skillnaden är att när det gäller en donation utgår beslutsprocessen 
från att andra individer har ett behov som måste tillfredsställas, medan 
köpbeslutsprocessen utgår från att individen själv har ett behov (Guy & Patton, 1989, 
s.22-24 & Solomon et al., 2010, s. 314). För att öka de regelbundna donationerna är det 
således av stor vikt att förstå vad det är som påverkar beslutet att skänka pengar eller 
inte.  

Tidigare forskning rörande givarbeteende har fokuserat på faktorer som påverkar en 
individs beslut att skänka pengar eller inte. I en litteraturstudie från 2011 baserat på över 
500 artiklar på området presenteras åtta faktorer som förklarar de bakomliggande 
orsakerna till beteendet (Bekkers & Wiepking, 2011). Studien visade att faktorer såsom 
givarens attityder och värderingar, vad viktiga individer/ grupper i ens närhet anser om 
beteendet samt ifall det finns medvetenhet om ett behov, kommer påverka om en 
individ skänker pengar eller inte (Bekkers & Wiepking, 2011, s.924-931). Att skänka 
pengar till välgörenhet kan således bero på att en givare donerar pengar för att öka 
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välfärden för andra eller för att främja den individuella känslan av välbefinnande (Park 
& Lee, 2015, s. 1117). Sammanfattningsvis kan man alltså säga att den befintliga 
forskningen beskriver motiven bakom varför en människa väljer att donera pengar eller 
inte (Dolinski et al., 2005., Batson & Shaw 1991., Smith & McSweeney 2007), men gör 
ingen indelning mellan olika typerna av givare och deras eventuella specifika 
bakomliggande faktorer som motiverar.   
 
Bidrag från givare kan ta två former, något vi valt att benämna spontana donationer och 
regelbundna donationer. Spontana donationer kan exempelvis vara gåvokort av olika 
slag, enskilda sms-donationer eller donation i en insamlingsbössa i mataffären. Med 
regelbundna donationer menar vi gåvor som ges på regelbunden basis likt ett fadderbarn 
eller månadsdonation, där givaren inte behöver ta ett enskilt beslut vid varje donation 
utan tecknat ett fortlöpande avtal med hjälporganisationen.  Även om spontana 
donationer är av stor vikt för hjälporganisationers arbete så är det regelbundna givandet 
grundläggande eftersom de kontinuerliga gåvorna möjliggör att organisationer kan 
agera snabbt vid katastrofer (Isaksson, 2014). Ytterligare fördelar med de regelbundna 
donationerna är, enligt Asirvatham (2013), att de innebär effektivare insamlingar där 
mindre pengar går till administration istället för till de faktiska insatserna. Vidare menar 
författaren att en lojal givarbas fortsätter skänka pengar även under perioder med sämre 
ekonomiska förhållanden, jämfört med spontana givare som enkelt kan välja att avstå 
vid sådana tillfällen. Generalsekreteraren på Röda korset, Ulrika Årehed Kågström 
pekar dessutom på att det helt enkelt inte går att dra igång en insamling för att generera 
spontana gåvor för varje katastrofinsats (Isaksson, 2014). På grund av det är en monetär 
bas från regelbundna donationer av stor vikt då det möjliggör en fördelning av pengar 
mellan olika insatser. Årehed Kågström menar alltså att det finns en rad tungt vägande 
skäl till varför de regelbundna givarna är av stor betydelse för att möjliggöra fler 
insatser och ett effektivt arbete.       
 
Tidigare forskning beskriver fördelarna med givare som skänker pengar på regelbunden 
basis (O’ Reilly et al., 2012, s.65). O’ Reilly et al. menar vidare att andelen lojala givare 
är starkt relaterat till en hjälporganisations intäkter. Däremot, precis som Khodakarami, 
et al. (2015, s. 77) framhåller har det visat sig vara en utmaning att utveckla långvariga 
relationer i industrier som inte har ett vinstdrivande syfte. De menar att för att 
möjliggöra att långvariga relationer utvecklas är det av stor vikt att lära känna givaren. 
O’ Reilly et al. (2012, s.77) menar att människor som väljer att donera pengar till 
hjälporganisationer kan delas in i tre kategorier, fullständigt lojala-, spontana- samt 
delvis lojala givare. Att öka förståelsen för beteendet hos de olika grupperna är 
värdefullt för hjälporganisationer när det gäller att öka antalet regelbundna donationer. 
O’ Reilly et al. (2012, s.77) definierar fullständigt lojala givare, som helt eller delvis 
lojala mot en hjälporganisation. Detta innebär att de antingen är lojala mot en 
organisation och enbart skänker pengar till den specifika organisationen eller är lojala 
på så vis att de kontinuerligt skänker pengar men gör det till fler än en organisation 
samtidigt, genom att exempelvis ha ett fadderbarn hos både Röda korset och Hoppets 
stjärna. Spontana givare är sådana som är lojala mot själva handlingen att skänka 
pengar men saknar systematik bakom givandet och byter mellan organisationer att 
stödja, typ av donation och tidpunkt mellan varje donation (O’ Reilly et al., 2012, s.68). 
Ett exempel på detta är att skänka pengar i en insamlingsbössa i kassan på mataffären 
oavsett vilken organisation som äger bössan. En spontan givare kan alltså kopplas ihop 
med det vi valt att kalla för en spontan donation.  Den sista typen, delvis lojala givare, 
beskriver författarna som en blandning av de ovanstående. Någon som kontinuerligt 
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skänker till en eller flera organisationer, samtidigt som hen utöver det skänker pengar 
spontant till olika organisationer. Det kan exempelvis vara att givaren har ett fadderbarn 
genom Röda korset samtidigt som hen skänker pengar i insamlingsbössor i mataffärer. 
 
I tabellen nedan (tabell 1) har de olika typer av givare kopplats samman med de olika 
typer av donationer vi presenterat ovan. Tabellen visar att en fullständig lojal givare 
ägnar sig åt regelbundna donationer, medan spontana givare ägnar sig åt spontana 
donationer. Delvis lojala givare är en blandning mellan de två då de donerar 
regelbundet samtidigt som de ägnar sig åt spontana donationer.  
 
I den här studien har vi valt att avgränsa oss till att enbart undersöka spontana givare, 
detta då det är den enda gruppen som inte utför det önskvärda beteendet: att skänka 
pengar regelbundet. Det kan ses som det önskvärda beteendet då hjälporganisationer 
vittnat om ett ökat behov av sådana donationer. Vi anser att det är intressant att ta reda 
på vad det är som gör att individer som faktiskt är positiva till att stödja 
hjälporganisationer i deras arbete, inte väljer att skänka regelbundet. Det faktum att de 
skänker pengar spontant kan ses som ett bevis på att de är positiva till att stödja 
organisationernas arbete. För att förenkla kommer fullständigt- och delvis lojala givare 
fortsättningsvis benämnas som regelbundna givare då de båda ägnar sig åt regelbundna 
donationer. Även om delvis lojala givare även genomför spontana donationer till viss 
mån, väljer vi att inte undersöka dessa vidare i detta arbete, då vi främst är intresserade 
av de individer som ännu inte valt att skänka pengar regelbundet.  Genom att undersöka 
de två typer av lojala givare skulle vi eventuellt kunna identifiera vad som fick just dem 
att bli regelbundna givare, något som skulle kunna vara intressant för att ge 
rekommendationer till hjälporganisationerna. Ett problem med detta tillvägagångssätt 
hade dock varit att det enbart varit intressant med information om vad som fick en 
spontan givare att bli regelbunden om detta skett nyligen då både världen och processen 
förändrats. Vad som fick en spontan givare att bli regelbunden givare för 40 år sedan 
behöver inte vara applicerbart på spontana givare idag. Vi anser därför att för att kunna 
bidra med konkreta rekommendationer till hjälporganisationer för att öka antalet 
regelbundna givare är det av störts intresse att undersöka de som är spontana givare 
idag. För studien kan detta innebära att vi går miste om värdefull information som en 
studie genomförd på regelbundna givare bidragit med. Det hade därför varit önskvärt att 
undersöka både spontana givare och de som nyligen blivit regelbundna givare för att få 
en helhetsbild av vilka faktorer som är viktiga för att förändra beteendet. Med tanke på 
tiden till vårt förfogande föll dock valet på att avgränsa oss och enbart studera spontana 
givare då vi anser att det kommer bidra med mest relevant information då det är deras 
beteende som önskas förändras.   
 
 

Typ av givare Typ av donation: 

Fullständigt lojal givare (Regelbunden givare) Regelbundna donationer 

Delvis lojalgivare (Regelbunden givare) Både spontana & regelbundna donationer 

Spontan givare Spontana donationer 
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Tabell	 1.	 Relationen	mellan	 typ	 av	 givare	 och	 typ	 av	 donation	 (Skapad	 av	
studiens	författare,	2016)	
 
Som nämnt tidigare är det viktigt för hjälporganisationer att lära känna sina givare för 
att möjliggöra långvariga relationer (Khodakarami, et al., 2015, s. 77). Att förstå deras 
beteenden är förutom långvariga relationer även direkt förenat med goda resultat då en 
sådan förståelse kan bidra till att tillfredsställa deras behov (Solomon et al., 2013, s.7). 
När det kommer till beteende hos konsumenter och således även givare, är det sedan 
länge fastställt att individens attityder har en stor påverkan. För drygt 30 år sedan 
publicerade Martin Fishbein, professor i kommunikation och Icek Ajzen, professor i 
psykologi, en bok som handlar om hur det går att använda sig av faktorerna; attityder, 
subjektiv norm och intentioner för att förutspå samt förklara mänskligt beteende. Deras 
teori, theory of reasoned action (TRA), har sedan uppkomsten legat till grund för över 
1000 empiriska studier i en rad olika kontexter som exempelvis hälsa (Orr et al., 2013), 
sociala medier (Wesley & Yu-hao, 2011) samt köttkonsumtion (McCarthy et al., 2003).  
 
Sedan uppkomsten har teorin genomgått ett antal modifikationer och 2010 presenteras 
den i sin nuvarande form, the reasoned action approach (RAA). Den har sedan använts 
för att förklara och förutspå beteenden hos exempelvis organdonatorer och vad som 
påverkat deras beslut (Basar & Kumkale, G. 2013), bönder och deras intention att 
modifiera sitt arbetssätt (Jorgensen & Martin, 2015), samt studenter och deras spelvanor 
(Shin & Montalto, 2015). Detta indikerar att modellen lämpar sig till att undersöka alla 
typer av mänskligt beteendet och således även beteendet i en givarsituation. Teorin 
används inte endast för att förutspå utan även förändra ett beteende och utgår från att en 
individ utför ett beteende endast om intention finns (Fishbein & Ajzen, 2010, s.1). 
Författarna (2010, s.21) menar att det finns tre faktorer som påverkar om en individ har 
intentionen att utföra ett beteende eller inte. Dessa faktorer är individens attityd mot 
beteendet, olika subjektiva normer och slutligen den upplevda kontrollen över 
beteendet. De positiva eller negativa konsekvenser en handling medför kommer ligga 
till grund för individers attityd att utföra ett visst beteende. Vidare menar författarna att 
vad viktiga individer/grupper anser om ett specifikt beteende, alltså subjektiva normer, 
kommer att påverka intentionen hos individen. Den sista faktorn har att göra med 
huruvida en individ upplever att hen har möjlighet att utföra ett beteende eller inte 
kopplat till sina förutsättningar och resurser. Exempelvis om en givare saknar kunskap 
om tillvägagångssättet för att teckna ett regelbunden givande.  
 
Genom att identifiera dessa tre faktorer, attityd, subjektiv norm och upplevd kontroll, 
kan insikt ges om vilka av dessa som måste förändras för att förändra ett beteende 
(Fishbein & Ajzen, 2010, s. 322). I denna studies fall kan en ökad förståelse för 
spontana givares beteende fungera som en utgångspunkt för att effektivisera 
hjälporganisationers arbete. Som beskrivet ovan får hjälporganisationer idag in för lite 
pengar och ett ytterligare problem är att de spontana donationer som ökar intäkter vid 
krissituationer ofta är öronmärkta till specifika hjälpinsatser. En ökad förståelse för 
givarnas beteenden kan möjliggöra en ökning av andelen regelbundna givare och 
därmed öka flexibiliteten och donationerna över tid. En sådan ökad förståelse är även 
något som föreslås som framtida forskning av O’ Reilly et al. (2012, s.78).  
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1.3 Identifierat forskningsgap  
Som nämnts ovan har tidigare forskning främst fokuserat på frågan varför en person 
väljer att donera pengar samt vilka olika typer av givare det finns (Dolinski et al., 2005., 
Batson & Shaw 1991., Smith & McSweeney 2007., O´reilly et al., 2012). Däremot 
saknas forskning kring vad som gör att en spontan givare inte väljer att skänka pengar 
regelbunden, samt hur det går att påverka hen att göra detta. Vidare har teorin Reasoned 
action approach och dess föregångare används för att förklarar och förutspå mänskligt 
beteende i över 1000 empiriska studier i en rad olika kontexter (Orr et al. 2013., Wesley 
& Yu-hao, 2011., McCarthy et al., 2003) men aldrig för att förklara beteendet hos 
spontana givare och vad som påverkar deras intention till att förändra sitt beteende och 
börja skänka pengar regelbundet.  
 

1.4 Frågeställning 
Vad påverkar en spontan givares intention att förändra sitt beteende och bli 
regelbunden givare? 
 

1.5 Syfte 
Syftet med denna studie är att identifiera vilka av de bakomliggande faktorerna, attityd, 
subjektiv norm och upplevd kontroll, som påverkar spontana givares intention att 
förändra sitt beteende och bli regelbunden givare. Vidare ämnar studien att ge konkreta 
rekommendationer till humanitära hjälporganisationer som de kan använda för att 
förändra beteendet hos spontana givare och på så vis öka antalet regelbundna givare.  
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2. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel återfinns en redogörelse för studiens vetenskapliga utgångspunkter. 
Kapitlet inleds med vår förförståelse kring ämnet och hur det kan ha påverkat vårt 
ämnesval.  Därefter presenteras vår ontologiska ståndpunkt och kunskapssyn följt av en 
redovisning av studiens angreppsätt samt undersökningsmetod. Avslutningsvis 
diskuteras tillvägagångssättet vid litteratursökningen.  
 

2.1 Förförståelse och ämnesval 
Vi som skriver denna uppsats har en liknande bakgrund med en snart fyraårig utbildning 
på Umeå universitet på civilekonomprogrammet med inriktning mot Service 
management. Programmet har fokus på tjänstesektorn vilket har påverkat vårt val av 
ämne då hjälporganisationer tillhandahåller en tjänst snarare än en produkt. 
Utbildningen har gett oss god kännedom om vikten av att ett företag/ organisation har 
förståelse för sina kunders beteenden för att kunna möjliggöra långvariga 
relationer.  Kurser så som beteendevetenskap har gett oss en generell kunskap om 
mänskligt beteende och vad som påverkar våra handlingar. Vidare har vi under vår 
sjunde termin fördjupat oss inom marknadsföring där ett av momenten, Consumer 
behaviour, gav oss fördjupad kunskap om mänskligt beteende i konsumentsituationer. 
Vidare har kursen Marketing ethics and sustainability väckt intresset för 
marknadsföring där företagets egen vinst inte är det största intresset. Johansson Lindfors 
(1993, s.25) menar att en forskares förförståelse kan komma att påverka på vilket sätt en 
studie utformas. Förförståelsen grundar sig i forskarens sociala bakgrund, praktiska 
erfarenheter och utbildning (Johansson Lindfors, 1993, s.25). Vår teoretiska 
förförståelse kan således till viss del ha påverkat oss i våra val av teorier, samt hur de 
valda teorierna tolkats. Exempelvis förekommer vissa begrepp och modeller i denna 
studie som vi tidigare stött på under vår studietid. Denna förförståelse kan medföra en 
risk att viktiga teorier som skulle kunna vara relevanta för studien utesluts. 
Medvetenheten om detta har gjort att vi aktivt arbetat för att förse oss med litteratur 
även utanför våra teoretiska kunskapsområden. Förutom detta har vi kontinuerligt fört 
diskussioner kring huruvida teorier som vi känt till sen tidigare verkligen haft relevans 
för vår studie eller inte. 
 
Förutom studierna har vi båda tidigare erfarenhet från butiksarbete inom 
handelsbranschen där vi fått såväl praktisk kunskap som förståelse för vikten av att 
bygga långvariga kundrelationer genom att förstå kunders beteende och bakomliggande 
orsaker till detta. Dessutom har en av oss jobbat som personlig assistent under 
studietiden, något som ökat förståelsen för utsatta människor i samhället vilket i sin tur 
har påverkat ämnesvalet. 
 

2.2 Verklighetssyn och Kunskapssyn 
I ett vetenskapligt arbete, går det i flera fall att se vilken typ av ontologisk inställning 
eller verklighetssyn författaren har redan i problemformuleringen (Johansson Lindfors, 
1993, s.39). Något som är möjligt i denna studie då problemformuleringen lyder “Vad 
påverkar en spontan givares intention till att förändra sitt beteende och bli regelbunden 
givare?” och indikerar således att studien ämnar till att förklara hur något är snarare än 
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varför det är på det viset. Ontologi beskrivs av Bryman och Bell (2011, s.41-43) som 
läran om det varande, det vill säga läran om allt som existerar och vad dess existens 
betyder. Det handlar således om inställningen eller synen på samhället och människans 
natur. I denna studies fall kommer vi som forskare att bortse från egna värderingar i 
empiriinsamling och analys och därmed utgå från något som kallas för en objektiv 
verklighetssyn. Vi menar att det finns en oberoende verklighet där det handlar om att 
förklara samband, något som vi ämnar göra med denna studie. När det kommer till att 
tolka verkligheten finns det framförallt två synsätt, konstruktionism/subjektivism och 
objektivism (Bryman & Bell 2011, s.41-43). Författarna menar att det är av intresse att 
ställa sig frågan huruvida sociala entiteter skall eller bör ses som enheter uppbyggda av 
aktörers uppfattningar av omvärlden (subjektivism), eller som objektiva enheter med en 
yttre verklighet (objektivism). Objektivism definieras alltså som att sociala företeelser 
ligger utanför vårt intellekt samt att dessa är oberoende av sociala aktörer (Saunders 
et.al, 2006, s.108). Johansson Lindfors (1993, s.39) menar att hur en forskare väljer att 
se på en specifik situation beror på verklighetssynen och andra filosofiska ståndpunkter. 
Då syftet med denna studie är att undersöka vilka bakomliggande faktorer som påverkar 
en spontan givare i en donationssituation handlar det snarare om att hitta ett samband 
mellan attityd, subjektiv norm och upplevd kontroll kopplat till ett specifikt beteende än 
att förklara varför detta samband finns. Inom objektivism bör forskaren förhålla sig så 
objektiv som möjligt och därmed använda sig av metoder som minimerar risken till 
egna värderingar. Denna studie kommer att genomföras med en kvantitativ metod, 
något som minimerar utrymmet för egna värderingar mer än om vi använt oss av en 
kvalitativ metod och således motiverar den objektiva verklighetssynen ytterligare.  
 
Vidare är det av intresse att konkretisera vilken kunskapssyn forskaren innehar 
(Johansson Lindfors, 1993, s.10). Med kunskapssyn menas en forskares verklighets- 
och vetbarhetsuppfattning, det vill säga hur den verklighet som ska studeras uppfattas, 
samt sättet att studera denna verklighet (Johansson Lindfors, 1993, s.10).  I detta arbete 
kommer vi att utgå ifrån en positivistisk kunskapssyn vilket känns naturligt i och med 
vår ontologiska ståndpunkt. Enligt Thurén (2007, s.16) talas det om två typer av 
vetenskaplig kunskapssyn, positivism och hermeneutik. Positivismen försöker tillämpa 
en naturvetenskaplig infallsvinkel i utforskandet av den sociala världen och vill tro på 
absolut kunskap (Denscombe, 2009, s.422) medan hermeneutiken handlar om tolkning 
av innebörder eller sammanhang som “ligger bakom” det som kan observeras (Wallén, 
1996, s.33-34). Vi kommer att observera verkligheten fri från våra egna värderingar. 
Johansson Lindfors (1993, s.40) menar att den positivistiska kunskapssynen är inriktad 
på att förmedla information om olika samband och orsaksförhållanden genom att 
producera kunskap om dessa. Då syftet med denna studie är att identifiera vilka av de 
bakomliggande faktorerna som påverkar en spontan givare i förhållande till att bli 
regelbunden givare snarare än att förklara varför dessa faktorer påverkar blir en 
positivistisk kunskapssyn logisk. Vi ämnar att genom empirin undersöka den verklighet 
som existerar. Vidare utgår teorin som denna studie kommer bygga på (RAA) 
framförallt från kvantitativ data, något som är vanligt förekommande vid en 
positivistisk kunskapssyn då det innebär en större möjlighet att bortse från egna 
värderingar. Metoden som används i samband med RAA är en enkätundersökning 
(Fishbein & Ajzen, 2010, s. 449) vilket möjliggör att respondenterna hålls fria från 
forskarens värderingar i en större utsträckning än vid en intervjusituation. Något som 
Johansson Lindfors (1993, s.45) argumenterar för när det kommer till positivismen syn 
på relationen mellan forskare och respondent. 
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2.3 Angreppsätt 
Denna studie bygger på befintliga teorier för att skapa en vetenskaplig tyngd och för att 
kunna förklara eventuella samband. Detta tyder på ett deduktivt angreppssätt och 
innebär att forskaren utgår från teori och testar den i empirin (Johansson Lindfors, 1993, 
s.55). Något som inom samhällsvetenskapen är det vanligaste förhållningssättet mellan 
teori och praktik (Bryman och Bell, 2011, s. 31). Vår studie utgår från en positivistisk 
kunskapssyn, något som Johansson Lindfors (1993, s.55) sammankopplar med ett 
deduktivt angreppssätt. Vi har använt oss av en enkätstudie för att testa befintliga 
teorier. Den teoretiska basen kommer främst från forskning inom konsumentbeteende 
samt annan beteendeforskning då vi anser att de ämnesområdena är mest relevanta för 
vår studie. Vi avsåg att utifrån de befintliga teorierna och genom vår enkätundersökning 
kunna förklara relationer mellan olika variabler såsom, spontana givares attityder och 
intentioner att utföra ett specifikt beteende. Vidare brukar även detta angreppsätt höra 
ihop med ett stort urval (Bryman och Bell, 2011, s. 31-34), något vi använt oss av i vår 
datainsamling. Mer om urval i avsnitt 4.2 Urval.    
 

2.4 Undersökningsmetod 
Halvorsen (1992, s. 78) menar att när forskaren bestämt sig för att samla egen data är 
nästa steg att bestämma vilken eller vilka undersökningsmetoder som ska väljas. Valet 
av undersökningsmetod för denna studie är baserat på rekommendationer från Fishbein 
och Ajzen, grundarna till den teori (RAA) som studien utgår ifrån (2010). För att ta reda 
på vilken eller vilka av de bakomliggande faktorerna som påverkar spontana givare i en 
donationssituation, kommer både en kvalitativ och en kvantitativ studie genomföras. 
Datan i en kvalitativ studie berättar något om icke mätbara egenskaper hos 
respondenterna (Halvorsen, 1992, s. 78). Bryman och Bell (2013, s. 49) menar att 
kvalitativ forskning är sådan som lägger vikt vid ord och inte kvantifiering vid 
insamling och analys. Den kvalitativa delen i denna studie är i form av en förstudie där 
30 respondenter svarade på nio öppna frågor i syfte att samla in tankar kring 
regelbundna donationer. Ytterligare information om förstudien återfinns i 4.3. Resultatet 
från förstudien har inte använts i analyskapitlet utan användes enbart för att formulera 
frågor till studiens kvantitativa undersökning. Ordet kvantitet betyder mängd (Barmark 
& Djurfeldt, 2015, s.31) och med en kvantitativ metod menas en forskningsstrategi med 
fokus på kvantifierad insamling av data (Bryman & Bell, 2013, s. 49). Den kvantitativa 
datan samlades in genom en enkät som användes för att besvara studiens frågeställning. 
Samtliga respondenter fick svara på samma frågor som på förhand var bestämda, något 
som Halvorsen menar är typiskt för en kvantitativ undersökning (1992. s, 87). En 
kvantitativ strategi har en deduktiv teoriprövning samt en positivistisk 
kunskapsteoretisk inriktning (Bryman & Bell, 2013, s. 49). I tidigare avsnitt har vi 
presenterat att denna studie utgår från en positivistisk kunskapssyn som har en deduktiv 
teoriprövning, detta motiverar valet av en kvantitativ undersökningsmetod.  
 

2.5 Litteratursökning och källkritik 
Enligt Johansson Lindfors (1993, s.87) innebär källkritik att materialet som används i en 
studie utsätts för en kritisk granskning där det bestäms huruvida det är relevant för 
studien eller inte.  Vidare menar författaren att ett kritiskt teorival har två faser: 
teorisökning samt teorianvändning. När det gäller teorisökningen handlar det om den 
faktiska sökningen efter litteratur, andra källor att använda samt förmågan att avgöra när 
sökningen är klar (1993, s.87). I denna studie har teorisökningen utgått från databaser 
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som Business Source Premium (EBSCO), som vi nått via Umeå 
Universitetsbibliotek.  Förutom detta har Google Schoolar använts som komplement för 
att finna studier som är refererade i litteraturlistor och inte gått att återfinna i databaser. 
Vi har valt att enbart använda oss av vetenskapliga artiklar som är granskade, även 
kallat peer reviewed, för att säkerställa vetenskaplig kvalitet. Vi började vår 
litteratursökning brett för att få översikt över vårt valda ämnesområde när det gäller 
teorier, författare och vilken typ av forskning som tidigare gjorts. I vår litteratursökning 
har sökord som exempelvis “consumer- & donor behaviour”, “consumer- & donor 
loyalty”, “behaviour Change”, “non-profit organizations” samt “charitable 
giving” använts. Samtliga tänkbara synonymer till dessa begrepp har även använts samt 
olika kombinationer av begreppen för att finna så mycket relevant information som 
möjligt. Vidare, för att finna de mest relevanta källorna för vår studie har genomgång 
samt jämförande av artiklars referenslistor gjorts för att säkerställa att ingen 
framstående forskning missats. Litteraturundersökningen fortsatte till dess att vi 
upplevde att vi refererades tillbaka till samma litteratur som redan uppmärksammats, 
något som Johansson Lindfors kallar för en rundgång och indikerar att 
litteratursökningen är färdig (1993, s.87). 
 
När litteratursökningen är “färdig” menar Johansson Lindfors (1993, s88) att nästa steg 
är den faktiska teorianvändningen, där det som är väsentligt att ta hänsyn till är 
ursprunget, den empiriska grunden samt aktualiteten. Författaren (1993, s89) menar att 
när det kommer till ursprunget av litteraturen bör den komma från originalkällan då 
andrahandsreferenser kan leda till förvrängning av ursprungsförfattarens ståndpunkt. I 
vårt teorikapitel har endast ursprungsreferenser använts, detta för att, precis som 
Johansson Lindfors menar minska risken för att informationen tolkas felaktigt. I de fall 
där ursprungsreferensen inte gått att finna har vi bortsett från den informationen för att 
eliminera risken för att informationen vi funnit tolkats felaktigt av forskaren.  Vidare 
menar Johansson Lindfors att den senaste forskningen på området bör användas, dock 
ska strävan efter aktualitet inte ske på bekostnad av värdefull kunskap från äldre 
forskning. Vi har i vår litteratursökning därför strävat efter att finna så aktuell forskning 
på området som möjligt utan att för den skull bortse från tidig forskning. I de fall vi 
refererar till äldre studier har det att göra med att vi letat upp ursprungsreferensen för att 
säkerställa att ingen förvrängning av ursprungsförfattarens ståndpunkt gjorts. Samt att 
det rör sig om studier och forskare som är framstående på ämnet och blivit refererade i 
flertalet studier i efterhand. Även i vårt inledningskapitel och praktiska redogörelse för 
problemet har vi haft för avsikt att i största möjliga mån använda oss av 
förstahandsreferenser och inte referera till nyhetsartiklar som redogör för data. I de fåtal 
fall då detta inte varit möjligt har vi trots det valt att använda oss av den, då det bidragit 
till att ge en tydligare bild av ämnesvalet samt det praktiska problemet. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som rör vår studies ämnesval. Kapitlet 
kommer att inledas med en övergripande redogörelse för tidigare forskning inom 
konsumentbeteende. Detta mynnar sedan ut i ett mer specifikt avsnitt som berör 
konsumentbeteende i en givarsituation samt de bakomliggande orsaker till en donation 
som tidigare forskning identifierat. Avslutningsvis följer en grundlig redogörelse för 
modellen reasoned action approach.  

3.1 Konsumentbeteende  
Trots att människor varit konsumenter under en lång tid är konsumentbeteende ett ungt 
forskningsområde och det var först under 1970-talet som handelshögskolor började 
erbjuda kurser inom området (Solomon et al., 2013, s.23). Under det senaste årtiondet 
har intresset för området ökat markant och forskning som bidragit med viktiga 
teoretiska framsteg förekommer ofta i tidskrifter som rör marknadsföring och psykologi 
(Ng & Lee, 2015, s.2). Konsumentbeteende är av tvärvetenskaplig karaktär vilket 
innebär att det finns konsumentforskare representerade inom nästan alla 
samhällsvetenskapliga discipliner, såsom psykologi (Wärneryd, 1999), antropologi 
(McCracken, 1988) och sociologi (Slater, 1997). Det är något som beskrivas av Ekström 
(2010) som områdets stora styrka. Hon menar att flera perspektiv, teorier och metoder 
möjliggör en större förståelse, ett djup och en bredd. I denna studies fall är det 
konsumentbeteende kopplat till marknadsföring som i störst grad berörs. Vi ser det dock 
som en styrka att forskningsområdet har infallsvinklar från flera olika perspektiv och 
precis som Ekström (2010) menar, tror vi att detta bidrar till en större förståelse.   
 
Solomon et al. (2013, s.26) vittnar om att historiskt sett har den största fokusen för 
forskning inom konsumentbeteende legat på själva kösituationen medan den idag även 
tar hänsyn till det som händer efter köpet, så som användningen, förbrukningen och 
underhållet. Förutom detta har fokus även flyttats från rena konsumtionsvaror till att 
innefatta kunden som medproducent till varan eller tjänsten. Vidare menar författarna 
att en förståelse för konsumentens beteende inte enbart rör köpehandlingen utan även 
handlar om att äga och att vara. Det vill säga att området konsumentbeteende även 
handlar om hur ägandet av saker, eller att inte äga saker påverkar våra liv och hur vi ser 
på oss själva och omvärlden. Ekström (2010, s.45) menar att denna utveckling visar att 
synen på konsumenten har förändrats. Från att konsumenten setts som någon med ett 
planlagt beteende med fullständig och perfekt information som används i köpbeslutet 
till att idag veta att konsumenten även gör impulsköp där utvärderingen snarare sker 
efter än före köpet. Ekström (2010, s.32) menar att de senaste årtiondena har det skett 
en ökning av konsumtion i människors liv framförallt kopplat till det överflöd i utbud vi 
upplever. Idag ägnas mycket tid åt att besluta om vilka varor som ska konsumeras och 
det är ofta svårt att få en överblick över alla alternativ och hur de skiljer sig från 
varandra (Ekström, 2010, s.34). Exempelvis måste en konsument besluta sig om 
telefonabonnemang, el-leverantör eller hur hen ska placera sina pengar inför pensionen. 
Konsumentens roll har alltså förändrats över tid och det krävs idag ett större 
engagemang och inblandning (Ekström, 2010, s.34). Förutom detta menar Ekström et 
al. (2007, s.6) att dagens konsumenter är mer medvetna och ställer högre krav på 
exempelvis service, pris och miljömässiga egenskaper hos produkter och tjänster. När 
det gäller givare och deras beteende skulle denna information kunna indikera att de 
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lägger större vikt vid vad som händer med de pengar som de har skänkt samt att de 
ställer högre krav på de organisationer de väljer att stödja än tidigare.    
 
Företag och organisationer har mycket att vinna på att få mer kunskap om 
konsumentbeteende och att lära känna sina kunder. Solomon et al. (2013, s.7) menar att 
en förståelse för sina kunder och deras beteenden är direkt förenat med bättre affärer, 
eftersom marknadsföring i grund och botten handlar om att tillfredsställa ett behov hos 
konsumenten. Ekström (2010, s.35) menar att det är viktigt att vara alert och observant 
då mönster och beteende hos konsumenter är ett ständigt föränderligt fenomen. Idag är 
det vanligt att konsumenter blandar dyrt med billigt genom att exempelvis köpa en dyr 
jacka från GANT och kombinera den med en relativt billig topp från H&M. Vidare är 
det svårt att härleda konsumtionsmönster från yrke, något som tidigare haft ett 
signifikant samband (Ekström, 2010, s.35). En förutsättning för att möta det som 
kunderna efterfrågar är således att företaget eller organisationen har en förståelse för 
vad deras kunder egentligen vill ha (Evans et al., 2008, s.11). Vidare menar författarna 
att ett bevis på hur framgångsrik en marknadsföringsstrategi är, är hur den tas emot av 
kunderna. Alltså är det av största vikt för företag och organisationer att skaffa sig 
kunskap om sina konsumenters beteenden och integrera detta i varje del av sin strategi.  
 
Precis som vi presenterat i inledningskapitlet kan en givare ses som en konsument då de 
köper en tjänst av hjälporganisationen. Det som givaren köper är möjligheten att hjälpa 
någon annan (Guy & Patton, 1989, s.12). Forskning inom konsumentbeteende fastslår 
att marknadsföring baseras på att en förståelse för konsumenten är nödvändigt för att 
forma framgångsrik marknadsföring, något som även gäller för hjälporganisationer 
(Guy & Patton, 1989, s.14). Det här betyder således att forskning kring traditionellt 
konsumentbeteende går att applicera även i en givarsituation. Det är alltså av intresse 
även för hjälporganisationer att lära känna sina givare för att kunna tillfredsställa deras 
behov bättre. Däremot så menar Guy och Patton (1989, s.28) att trots att någon som 
skänker pengar till en humanitär hjälporganisation är en konsument, så finns det 
skillnader mellan konsumentbeteende och beteendet i en givarsituation.  
 

3.1.1 Konsumentbeteende i en givarsituation  

1989 började intresset för givarbeteende att ta form och en av de första artiklarna inom 
ämnet presenterade en sammansatt modell för att beskriva givarbeteende (Guy & 
Patton, 1898). Guy och Patton menar (1989, s.22-24) att givarprocessen utgörs av fem 
steg som börjar med att en individ upptäcker att det finns ett behov för en donation, till 
exempel genom att se en Tv-reklam från en hjälporganisation. Det andra steget innebär 
att individen tolka situationens intensitet för att ta reda på om personen/situationen är 
värd att bli hjälpt. Det tredje steget i donationsprocessen handlar om att individen blir 
medveten om sitt personliga ansvar. Detta görs genom att utvärdera beteende av andra 
individers agerande gällande den specifika situationen. Det fjärde steget innebär att 
individen tar reda på om hen är kapabel att hjälpa till samt huruvida en eventuell 
donation kommer göra skillnad. Även om stegen ovan är uppfyllda kan externa faktorer, 
såsom tid och pengar, försvåra eller till och med omöjliggöra en donation. Vilket steg 
fem handlar om.  
 
Denna process går att jämföra med beslutsprocessen i en vanlig konsumentsituation 
som även den består av fem steg.  Koler et al., (2013, s. 150-156) förklarar processen 
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som att; individen först måste bli medveten om ett problem vilket sedan följs av 
informationssökning kring olika alternativ för att lösa problemet. Individen utvärderar 
informationen för att sedan besluta sig för en produkt/tjänst och slutligen utvärderar hen 
sitt köp.  
 
I tabell 2 visas de båda processerna bredvid varandra vilket tydliggör att den största 
skillnaden är att när det gäller en donation utgår beslutsprocessen ifrån att andra 
individer har ett behov/ problem som givaren löser, medan köpsbeslutsprocessen utgår 
ifrån att individen själv har ett behov. Det faktum att donationsprocessen utgår från att 
någon annan har ett behov, eller upplever ett problem gör att större fokus läggs på att 
undersöka detta. Medan det upplevda problemet eller behovet inte genomgår samma 
djupgående analys i processen för en vanlig konsumtionsvara. Vidare innebär en 
donation större svårigheter att utvärdera köpet då varan/tjänsten inte utnyttjas av 
konsumenten själv. 
 

Donationsprocessen Köpbeslutsprocessen 

Medvetenhet om en annan individs behov Behov upptäcks/ problem uppstår 

Situationen tolkas  Informationssökning 

Blir medveten om personligt ansvar Utvärdering av alternativ 

Kommer donationen hjälpa? Köp 

Implementering/ externa faktorer Utvärdering av köp 

 

Tabell	 2.	 Donationsprocessen	 VS	 köpbeslutsprocessen	 (skapad	 av	 studiens	
författare,	2016) 

 

3.1.2 Bakomliggande orsaker till donation 

Det finns som nämnt ovan, en skillnad mellan beslutsprocessen i en givarsituation och 
när det gäller traditionella konsumtionsvaror. Vad som däremot är gemensamt för de två 
är att på samma sätt som att det krävs förståelse för varför och hur individer köper en 
traditionell vara, behövs det kunskap om det bakomliggande faktorerna som gör att en 
individ skänker pengar (Guy & Patton, 1989, s. 28). Denna förståelse kan fungera som 
ett verktyg för att utforma marknadsföringen och på så sätt attrahera fler givare (Guy & 
Patton, 1989, s. 28). 
 
I en litteraturstudie från 2011 baserat på över 500 artiklar på området presenteras åtta 
bakomliggande orsaker som förklarar varför människor väljer att donerar pengar till 
välgörenhet (Bekkers & Wiepking, 2011). De åtta bakomliggande orsakerna som till 
störst utsträckning påverkar varför individer skänker pengar är att givarna är medvetna 
om att det finns ett behov, givarens attityder och värderingar, effektiviteten av bidraget, 
det vill säga huruvida givaren upplever att dennes donation kan bidra till förändring, 
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samt på vilket sätt givaren blir värvad av organisationen (Bekkers & Wiepking, 2011, 
s.924-931). Studier visar att ju fler möjligheter till donation som givaren exponeras för, 
desto större är chansen till donation (Wiepking & Maas, 2009, s.1988). Detta innebär att 
om en individ möter en insamlingsbössa på mataffären, en tv-reklam som uppmanar till 
donation samt ett informationsbrev i brevlådan kommer det påverka i större 
utsträckning än om individen enbart ser tv-reklamen. Ytterligare något som påverkar är 
relationen mellan kostnaden och nyttan av donationen (Bekkers & Wiepking, 2011, 
s.924-931). Det är självklart att det kostar pengar att skänka pengar, något som Bekker 
(2005, s.9) menar bidrar till att när kostnaden för en donation minskar ökar antalet 
donationer. Det här gäller inte enbart den faktiska kostnaden utan även den upplevda 
kostnaden av en donation (Wiepking & Breeze, 2009, s18). Trots att en individ har de 
finansiella resurserna som krävs kan hen uppleva känslan av att inte ha råd (Wiepking 
& Breeze, 2009, s.17). En kostnad innefattar inte enbart pengar utan kan även handla 
om olika hinder som måste överkomnas för att donationen ska kunna genomföras. 
Smith och McSweeney (2007, s.365) menar att ju färre hinder en individ upplever, 
desto troligare är det att hen kommer skänka pengar.    
                                                  
Vidare påverkar även psykologiska fördelar för individen, så som en förbättrad självbild 
och den upplevda glädjen av att ge. Basil et al. (2006, s.9) menar att en känsla av skuld 
kan ligga till grund för att en individ väljer att skänka pengar. Detta då individen ser en 
monetär donation som ett sätt att dämpa skuldkänslan för att hen har det bättre än någon 
annan och på så sätt förbättras även den egna självbilden. Likaså påverkar den positiva 
uppfattningen om individen som en donation kan medföra (Bekkers & Wiepking, 2011, 
s.924-931). Det faktum att monetära donationer ofta ses som något positivt (Horne, 
2003, s.336) gör att individer som skänker pengar förknippas med denna positiva 
känsla, av människor omkring dem (Wiepking, 2008). Detta medför även att när 
individer ställs inför valet om deras donation ska synas inför andra eller inte så föredras 
valet att en donation ska synas utåt (Andreoni & Petrie, 2004, s.1617). En följd av det är 
att det idag är allt vanligare att en givare får ett bevis på sin donation i form av 
exempelvis ett rosa band, armband eller en majblomma. Slutligen påverkar altruistiska 
motiv om en människa donerar till välgörenhet eller inte. I detta fall innebär ett 
altruistiskt motiv att givare bryr sig om hjälporganisationers arbete samt vad deras 
bidrag har för konsekvenser för de drabbade (Bekkers & Wiepking, 2011, s.936-939). 
Att ha ett altruistiskt motiv är positivt relaterat till donationer och givarbeteende då det 
innebär ett större engagemang hos givarna (Du et al., 2014, s.1648).   
 
De åtta bakomliggande faktorerna som presenterats ovan beskriver alltså varför en 
individ skänker pengar till en organisation eller inte, något som är relevant får vår 
studie. Det som däremot saknas är en vidare förståelse för vilken/vilka av dessa faktorer 
som i störst utsträckning påverkar olika typer av givare (Regelbunden/spontan). I denna 
studie kommer vi därför vidare undersöka vilka av dessa faktorer som i störst 
utsträckning påverkar spontana givare med hjälp av en modell för att förklara, förutspå 
och förändra ett beteende - Reasoned Action Approach1. Anledningen till att vi bortser 

																																																								
1	När det kommer till denna modell har vi stött på problem vid översättningen från engelska till svenska. 
En av modellens beståndsdelar är begreppet beliefs som saknar ett svenskt ord med samma betydelse. 
Därför togs beslutet att använda det engelska begreppet samt att inte översätta orden som stod i direkt 
anslutning. Detta för att eliminera risken för feltolkningar som en tveksam översättning kan medföra. 
Anledningen till att vi valde att översätta de andra begreppen i modellen är att det fanns tydliga 
översättningar som inte förvrängde betydelsen samt att dessa ord på svenska ger läsaren ett bättre flyt i 
läsningen.  
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från regelbundna givare är att de redan utför det önskvärda beteendet för 
hjälporganisationer (regelbundna donationer) vilket således innebär att det är av större 
intresse att förändra de spontana givarnas beteende.  

3.2 Bakgrund till teorin Reasoned Action Approach 
För 30 år sedan presenterade Martin Fishbein, professor i kommunikation och Icek 
Ajzen, professor i psykologi, teorin; Theory of reasoned action (TRA) för att förutspå 
och förklara mänskligt beteende. Teorin har använts flitigt i en mängd studier i olika 
kontexter (Fishbein och Ajzen, 2010, s. xvii). Exempelvis har forskare använt TRA i 
försök att förutspå beteende kring entreprenörskap (Kautonen et al., 2013) och i försök 
att identifiera avgörande faktorer för ett hållbart beteende när det gäller konsumtion av 
mat (Vermeir, I. & Verbeke, W. 2007). Med TRA menar Fishbein och Ajzen att en 
individs intention är den viktigaste faktorn för att förklara och förutspå ett beteende. 
Vidare menar de att faktorer som attityder och sociala normer i sin tur påverkar 
individers intention att utföra ett beteende.  Trots att TRA använts i över 1000 studier, 
ansåg Ajzen (2012, s. 445-446) att det fanns en begränsning med teorin. Den tar inte 
hänsyn till huruvida en individ har kontroll över ett specifikt beteende vilket gör teorin 
begränsad. För att möta detta, utökades TRA med ännu en faktor, upplevd kontroll över 
beteendet. Med det menas, till vilken grad en individ anser sig kunna utföra ett beteende 
eller inte. Om individen exempelvis anser sig ha de rätta ekonomiska förutsättningarna 
och kunskapen som krävs. Den utvecklade modellen fick namnet Theory of planned 
behaviour (TPB). Denna modell har bland annat använts i en liknande kontext som 
denna studie, det vill säga när det gäller att undersöka beteendet i en donationssituation 
(Smith & McSweeney 2007). Där studerades hur väl en individs attityd, subjektiva 
norm och upplevda kontroll över beteendet påverkade individers intention samt i 
slutändan hur väl intention fungerade som en prediktion av det faktiska givandet (Smith 
& McSweeney 2007, s.364). Resultatet visade att alla tre bakomliggande faktorer 
påverkade intentionen samt att intentionen var ett effektiv mått att använda för att 
förutspå beteendet (Smith & McSweeney 2007, s.378). För vår studie visar det här 
resultatet att en beteendemodell likt TPB går att använda för att förutspå beteende i en 
givarsituation och kommer således vara användbar i undersökningen av spontana givare 
och deras beteende. Sedan tillkomsten för över 30 år sedan har alltså teorin utvecklats 
och utökats. 2010 presenterade Fishbein och Ajzen teorin i sin nuvarande form, vilken 
kommer ligga till för denna studie.  
 

3.3 Reasoned action approach i sin nuvarande form 
I sin teori menar Fishbein och Ajzen (2010) att för att en individ ska utföra ett beteende 
krävs att intentionen att göra detta finns. I vår studie skulle detta innebära att de 
individer som har för avsikt att regelbundet skänka pengar till en humanitär 
hjälporganisation kommer att göra det. De som saknar denna avsikt kommer däremot 
inte att skänka pengar till organisationerna. Ju starkare intention, desto större chans är 
det att beteendet kommer att utföras (Fishbein & Ajzen, 2010, s.22-24). För att förklara 
varför en individ har, eller inte har för avsikt att utföra ett visst beteende beskriver 
författarna tre faktorer som tillsammans influerar individens intention och i 
förlängningen även beteendet. Dessa faktorer är (1) individens attityder till beteendet, 
(2) subjektiv norm, det vill säga individens uppfattning om viktiga individer/grupper 
skulle utföra beteendet eller inte, samt individens uppfattning om huruvida dessa 
personer förväntar sig att individen ska utföra beteendet eller inte. Slutligen (3) upplevd 
kontroll, det vill säga till vilken grad individen upplever att denne har de nödvändiga 
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resurserna, både interna och externa, för att kunna utföra beteendet. Vidare menar 
författarna att dessa tre faktorer går att härleda till tre olika beliefs (Fishbein & Ajzen, 
2010, s.22-24). Den första, behavioural beliefs (1) handlar om hur positiva, alternativt 
negativa konsekvenser en handling medför, kommer ligga till grund för individens 
attityd mot ett visst beteende. Normative beliefs (2) innebär att en individs subjektiva 
norm påverkas av vad viktiga individer och grupper anser om just det beteendet. 
Slutligen, kommer den upplevda kontrollen över beteendet influeras av individens 
control beliefs (3). Det vill säga till vilken grad en individ tror sig vara kapabel att 
utföra ett beteende (Fishbein & Ajzen, 2010, s. 153-155).  
 
Med hjälp av denna modell menar författarna att det inte endast går att förutspå och 
förklara beteenden, utan även förändra dem. Genom att identifiera de tre typerna av 
beliefs ges indikationer på vilka som är av extra vikt för en specifik population. Denna 
information kan sedan ligga till grund för att förändra ett beteende (Fishbein & Ajzen, 
2010, s.23). Precis som presenterat i bakgrundskapitlet är det av relevans för humanitära 
hjälporganisationer att öka andelen regelbundna givare. Det är därför av intresse att 
undersöka de som redan skänker pengar men inte regelbundet, samt deras inställning till 
att börja skänka regelbundet. Eftersom vår studie ämnar till att förstå vad som påverkar 
en spontan givare till att börja ge regelbundet skänka denna modell av relevans.  
 

3.3.1 Definiera beteendet  

Det första och mest kritiska steget i användandet av Reasoned action approach, menar 
Fishbein och Ajzen (2010, s.29-30) är att definiera beteendet som skall undersökas. 
Detta eftersom definitionen kommer ligga till grund för hur de andra beståndsdelarna av 
modellen föreställs och mäts. Författarna menar att ett beteende är sammansatt av fyra 
komponenter; aktivitet, mål, kontext och tidsram. Det vill säga en aktivitet som är riktad 
mot ett speciellt mål i en specifik kontext under en angiven tidpunkt.  
 
Då vår studie ämnar till att identifiera vilken eller vilka av de bakomliggande faktorerna 
som påverkar spontana givare i förhållande till att bli regelbunden givare har beteendet 
definierats på följande sätt; Att börja skänka pengar regelbundet (aktiviteten) till en 
humanitär hjälporganisation (målet) i Sverige (kontext) under det nästkommande 
halvåret (tidsram) (tabell 3). Det har definierats på följande vis då beteendet, att skänka 
regelbundet, är önskvärt för hjälporganisationer då dessa donationer möjliggör ett 
effektivare arbete. Ju mer specifikt ett beteende definieras, desto mer sannolikt är det att 
beteendet tolkas som forskarna avsett. Att specificera beteendet på detta sätt innebär 
alltså att respondenten får begränsat utrymme att göra egna tolkningar och på så vis 
missförstå beteendet som studien avser att undersöka (Fishbein & Ajzen, 2010, s.29-
30). Den främsta anledningen till varför kontexten begränsades till enbart svenska 
hjälporganisationer är för att våra respondenter är svenska givare. Tidsramen 
definierades till ett halvår eftersom det är rimligt som respondent att ha en uppfattning 
om vad som kommer att hända inom det närmsta halvåret. Däremot kan det vara svårare 
att exempelvis känna till vilka ekonomiska förutsättningar hen kommer ha inom en tio 
årsperiod.   
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Att börja skänka pengar regelbundet Aktivitet 

till en humanitär hjälporganisation Mål 

i Sverige Kontext 

under det nästkommande halvåret Tidsram 
	

Tabell	3.	Definition	av	beteendet	(Skapad	av	studiens	författare,	2016) 

 

3.3.2 Behavioural beliefs och attityd mot beteendet 

Behavioural beliefs är tron om att ett specifikt beteende kommer leda till positiva eller 
negativa konsekvenser (Fishbein & Ajzen, 2010, s. 203). Ett exempel på ett behavioural 
beliefs kan vara en individs tro om att skänka pengar kommer leda till förbättrade 
förhållande för människor i behov. De positiva konsekvenser denna handling medför, 
kommer i slutändan påverka individens attityd till beteendet (Fishbein & Ajzen, 2010, s. 
20). I exemplet ovan där en donation leder till bättre förhållanden för människor på 
flykt, kan denna positiva konsekvens leda till en positiv attityd till beteendet. 
 
Ekström (2010, s.104) menar att en individs attityd mot ett objekt, en person eller ett 
beteende handlar om den övergripande värderingen som beskriver hur mycket hen 
tycker om eller inte tycker om det specifika objektet, personen eller beteendet. Inom 
forskning har attityder använts för att redogöra för beteende i en rad olika kontexter som 
exempelvis inom organisationer och politik (Fishbein & Ajzen, 2010, s. 75). Detta 
indikerar att attityder historiskt sett har kopplats ihop med individers beteenden. 
Solomon et al., (2013, s.282) menar att attityder inte är någonting vi föds med utan 
något som formas över tid. Det kan exempelvis uppstå genom klassisk betingning vilket 
innebär att en individ lär sig koppla ihop ett stimuli med ett annat. En attityd kan även 
uppstå genom en mer komplex kognitiv process, exempelvis genom att se andra 
individer i ens närhet utföra ett specifikt beteende och på så vis forma en positiv attityd 
mot beteendet då individen vill tillhöra gruppen och bli accepterad (Solomon et al., 
2013, 282). Då begreppet attityder är flitigt använt inom populärkultur har det medfört 
att definitionen varierar från individ till individ (Solomon, et al., 2013, s.275). Denna 
studie kommer utgå från Fishbein och Ajzens (2010, s. 76) definition som beskriver 
attityder som tendensen att reagera positivt eller negativt mot ett visst psykologiskt 
objekt. Objektet kan vara alltifrån en sak till ett beteende. 
 
Som ovan beskrivet, härleds attityder direkt ifrån en individs behavioural beliefs av ett 
specifikt objekt. Generellt går det att säga att en individs beliefs om ett objekt formas 
genom att individen kopplar samman objektet med olika egenskaper, kvalitéer och 
attribut (Fishbein & Ajzen 2010, s. 96). Precis som Solomon et. al menar Fishbein och 
Ajzen (2010, s. 96) att individers erfarenheter över en livstid leder till att de formar 
beliefs angående olika objekt. Vissa kvarstår över tid, medan andra glöms bort och nya 
formas (Fishbein & Ajzen 2010, s. 96).  
 
På vilket sätt en individs beliefs påverkar hens attityd kan beskrivas genom The 
Expectancy value model (Fishbein & Ajzen 2010, s. 97). Modellen säger att attityder 
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mot ett objekt formas automatiskt och oundvikligt i takt med att beliefs formas om 
objektet. Ett exempel på det skulle kunna vara att ett politiskt parti presenterar sin nya 
partiledare. I samband med det får en väljare veta att partiledaren är gift, har två barn, 
hejar på fotbollslaget Arsenal och ställer sig positiv till att höja studiebidraget. Eftersom 
väljaren redan ställer sig positiv mot dessa attribut, kommer individens behavioural 
beliefs automatiskt producera en positiv attityd mot partiledaren. Med andra ord 
representerar beliefs informationen individer har om ett objekt. Denna information 
fungerar i sin tur som en grund till en individs attityd (Fishbein & Ajzen, 2010, s. 98). 
Vidare menar författarna att trots att individer formar flera olika beliefs om objekt, är 
det bara en relativ liten del som bestämmer attityden till objektet. Dessa beliefs kallar de 
för framträdande beliefs och syftar till de som är tillgängliga i minnet och spontant 
aktiveras utan eftertanke - top of mind, det vill säga det första som finns längst fram i 
minnet. Forskning visar att individer endast är kapabla att processa fem till nio 
informationsobjekt i taget (Mandler 1967), vilket innebär att en attityd mot ett objekt 
bestäms av fem till nio beliefs (Fishbein & Ajzen, 2010, s.99). Detta indikerar alltså att 
det är av stor vikt att identifiera dessa framträdande beliefs.  Om partiledaren i exemplet 
ovan hade ställt sig negativ till att höja studiebidraget och det varit ett framträdande 
beliefs för väljaren, hade detta påverkat attityden i större utsträckning än vilket 
fotbollslag hen hejar på.  
 

 
 

Figur 1. Behavioural beliefs - attityd (Skapad av studiens författare, 2016) 

 

3.3.3 Normative beliefs och subjektiv norm 

Det är allmänt känt att den sociala miljön kan påverka individers intentioner och 
beteenden. Dessa typer av influenser är det som vi kallar sociala normer. Sociala normer 
handlar om vad som är accepterat eller tillåtet beteende i en grupp eller ett samhälle 
(Fishbein & Ajzen, 2010, s. 129). I sin modell, RAA, ger Fishbein och Ajzen (2010, s. 
130) en snävare definition där normer beskrivs utifrån ett specifikt beteende. Med det 
menar författarna att normer är ett upplevt grupptryck att utföra, eller inte utföra ett 
beteende. Vidare menar Solomon et al. (2010, s.291) att vad individer tror att andra 
individer och grupper vill att hen ska göra, kan ha större betydelse än hens egna 
preferenser. Subjektiva normer kan delas in i två förgreningar, preskiptiva och 
deskriptiva. Den förstnämnda handlar om uppfattningar om vad som borde göras i 
förhållandet till ett givet beteende medan deskriptiva normer istället handlar om 
uppfattningen om huruvida andra utför eller inte utför beteendet (Ekström, 2010, s.105). 
I denna kontext kan en preskriptiv norm vara att en individ har uppfattningen om att hen 
borde skänka pengar, medan en deskriptiv norm kan vara uppfattningen om att alla 
andra skänker pengar. Ekström (2010, s105) menar att de två typerna inte är 
självständiga utan beror på varandra och att inverkan från en deskriptiv beror på 
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preskriptiva normer kopplade till det specifika beteendet och vice versa. I teorins 
nuvarande form tar den hänsyn till båda dessa förgreningar och på sätt berör den hela 
det sociala trycket i förhållandet till ett specifikt beteende (Fishbein & Ajzen, 2010, 
s.131). Normative beliefs är således en individs tro om huruvida inflytelserika individer 
eller grupper i ens omvärld är för eller emot ett specifikt beteende (Fishbein & Ajzen, 
2010, s.203).  
 
Precis som det faktum att attityder är sprungna ur behavioural beliefs, är subjektiva 
normer sprungna från framträdande preskiptiva och deskriptiva normative beliefs. Det 
är således inte alla individer och grupper omkring en individ samt vilket beteenden de 
utför som i slutändan påverkar den subjektiva normen och beteendet, utan endast de 
mest framstående (Fishbein & Ajzen, 2010, s. 131-143).  
 

 
 

Figur 2. Normative beliefs - subjektiv norm (Skapad av studiens författare, 2016) 

 

3.3.4 Control beliefs och upplevd kontroll över beteendet 

Control beliefs handlar om hur troligt det är att faktorer som kan främja eller hämma ett 
beteende kommer närvara vid utförandet av detta beteende. Ovan har attityder mot ett 
specifikt beteende, samt upplevda normer presenterats som två faktorer som påverkar 
intentioner och beteenden. Fishbein och Ajzen (2010, 153-155) menar att även om en 
individ har en positiv attityd mot ett beteende och upplever ett tryck från omvärlden är 
detta inte alltid tillräckligt för att beteendet ska utföras. Förutom dessa två faktorer 
influeras intentionen även av den grad av kontroll som individen upplever. Upplevd 
kontroll över beteendet definieras av författarna som, till vilken grad en individ tror sig 
vara kapabel att utföra ett beteende. När handlar om den upplevda kontrollen över 
beteendet tas hänsyn till tillgänglig information, färdigheter, möjligheter och andra 
resurser som krävs för att genomföra beteendet samt eventuella hinder som måste 
överkommas (Fishbein & Ajzen, 2010, s. 153-155). Det säger oss att om en individ inte 
upplever sig ha kontroll över en donation, på grund av exempelvis en låg och 
oregelbunden inkomst, kommer hen inte att donera även om hen har en positiv attityd 
och upplever ett starkt socialt tryck att göra det. Författarnas definition av upplevd 
kontroll över beteendet är inte unik för denna teori utan går att jämföra med Bandura´s 
(1977,1989,1997) koncept om “self efficiency” som berör hur en individ upplever sin 
egen förmåga att ha kontroll över situationer som påverkar hens liv.  
 
När individer tror sig ha de resurser och möjligheter som krävs i form av exempelvis, 
pengar, kunskap och tid, samt de potentiella problem som kan uppstå är små och 
hanterbara, kommer de ha en tro på sin egen förmåga att genomföra ett beteende och 
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således ha en hög grad av upplevd kontroll (Fishbein & Ajzen, 2010, s. 169). Vid 
motsatta situationer, kommer de ha en låg upplevd kontroll över beteendet.  
 
Enligt Fishbein och Ajzen (2010, s.170) finns det många olika faktorer, både interna 
och externa, som påverkar till vilken grad en individ upplever sig ha kontroll över ett 
specifikt beteende. Precis som för modellens övriga beståndsdelar är det endast vissa 
framträdande control beliefs som i slutändan kommer att påverka intentionen och 
beteendet. Dessa framträdande control beliefs, baseras till viss del på tidigare 
erfarenheter kring det specifika beteendet och influeras vanligtvis även till viss del av 
andrahandsinformation genom observation av bekanta och vänners erfarenheter 
(Fishbein & Ajzen, 2010, s.171). 
 

 
 

Figur 3. Control beliefs - upplevd kontroll över beteendet (Skapad av studiens 
författare, 2016) 

 
   

3.3.5 Bakgrundsfaktorer 

Den psykologiska grunden för en individs agerande kan härledas till behavioural, 
normative och control beliefs (Fishbein & Ajzen, 2010, s.221). Dessa beliefs har sin 
grund i sociala-, personliga- och miljöfaktorer, så som kön, etnicitet och utbildning. De 
menar att dessa demografiska faktorer indirekt påverkar beteendet hos individer genom 
att påverka de tre typerna av beliefs (Ajzen, et al., 2007, s.8). Exempelvis kan en 
individs utbildning påverka vilken lön hen har. Detta i sin tur kan påverka control 
beliefs och i slutändan den upplevda kontrollen över beteendet. Det vill säga huruvida 
hen anser sig ha råd att donera pengar eller inte. Data som beskriver bakgrundsfaktorer 
kan vara användbart för att förklara varför mänskligt beteende förändras över tid 
(Ajzen, et al., 2007, s.8). Däremot är sambandet mellan dessa och själva beteendet 
relativt svagt och inkonsekvent. Vidare menar Ajzen att huruvida en specifik 
bakgrundsfaktor faktiskt påverkar ett beteende är en empirisk fråga och det är svårt att 
ta reda på vilken av alla potentiella faktorer som i sådant fall borde tas hänsyn till utan 
att använda sig av en motivations-/ behovsteori. Det är teorier som beskriver varför 
mänskliga behov förändras över tid.  Detta är ingenting som Fishbein och Ajzens teori 
innehåller utan det kan fungera som ett komplement för att ytterligare förstå vad som 
påverkar att ett beteende förändras över tid (Ajzen, et al., 2007, s.8). Sammantaget går 
att säga att bakgrundsfaktorer kan ha en indirekt påverkan på beteenden, men det som 
huvudsakligen påverkar är individens attityd, subjektiva norm samt upplevda kontroll 
över beteendet och därför läggs inget fokus på bakgrundsvariabler i denna studie. 
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Figur 4. Bakgrundsfaktorer - beliefs (Skapad av studiens författare, 2016) 

 

3.3.6 Modellen i helhet  

Ovan finns information som beskriver attityder, subjektiv norm och upplevd kontroll 
samt hur olika typer av beliefs ligger till grund för dessa. I detta avsnitt ligger fokus på 
korrelationen mellan dessa och intentionen till beteendet. Enligt Fishbein och Ajzens 
(2010, s.179) modell (se figur 5) kommer attityd, subjektiv norm och upplevd kontroll 
bestämma en individs intention. I en studie från 2015 som undersökte intentionen hos 
bönder att ansluta sig till ett effektiviserat bevattningssystem visade det sig att 
intentionen berodde på hur pass övertygade bönderna var att det nya 
bevattningssystemet skulle göra bönders gård mer effektiv (attityd), att de hade 
pengarna som krävdes för att investera i systemet (upplevd kontroll) samt ifall de övriga 
bönderna anslöt sig subjektiv norm) (Jorgensen, B. S & Martin, J. 2015, s.513-514). 
Resultatet från denna studie bevisar att beståndsdelarna av reasoned action approach 
kan användas för att förutspå böndernas beteende. Resultatet, det vill säga att attityden, 
den upplevda kontrollen och den subjektiva normen hade ett signifikant samband med 
böndernas intention att ansluta till det effektiviserade bevattningssystemet kunde 
användas för att förutspå deras beteende.   
 
Däremot ser det inte alltid ut som i fallet ovan, det vill säga att alla delar av modellen 
bidrar till intentionen. Fishbein och Ajzen (2010, s.180) menar att det är viktigt att ha i 
åtanke att ibland kan det visa sig att en eller till och med två av de tre bestämmande 
faktorerna saknar ett signifikant bidrag för att förutspå beteendet. De menar att detta 
inte är ett problem med modellen, något de fått kritik för tidigare (Ogden, 2003), utan 
snarare något som förväntas. Det enda det innebär är att för vissa individer, grupper 
eller beteenden är en eller två av de ovan nämna irrelevant och ett beteende kan således 
förklaras enbart av exempelvis attityder. Vidare kan det relativa bidraget av de tre 
beliefs variera mellan olika individer och grupper samt beroende på definitionen av 
beteendet.  
 



	
22	

Som tidigare nämnts bör beteendet definieras utifrån fyra faktorer: aktivitet, mål, 
kontext och tidsram. I denna studies fall kan det alltså skilja om vi väljer att definiera 
beteendet som att skänka pengar till en svensk hjälporganisation eller till en utländsk, 
det vill säga att vi förändrat kontexten.  
 
För att sammanställa och kombinera alla tidigare presenterade delar av modellen 
beskriver Fishbein och Ajzen (2010, s.203) att även om de tre komponenterna 
behavioural-, normative- och control beliefs är konceptuellt distinkta och uppdelade i 
modellen kommer de sannolikt uppvisa en viss grad av ömsesidigt beroende. Att dessa 
överlappas kommer även innebära att attityder, subjektiv norm och upplevd kontroll 
kommer att korrelera med varandra. Ett exempel på det kan vara att om en individ 
upplever att hens familj anser att hen borde skänka pengar till en humanitär 
hjälporganisation på en regelbunden basis (normative belief), kan det innebära att 
individen ser att en positiv konsekvens av att skänka pengar regelbundet är att det 
kommer tillfredsställa hens familj (behavioural belief). Fishbein och Ajzen (2010, 
s.204) presenterar att en generell regel på detta är att människor som är viktiga för en 
individ kommer uppmuntra hen att utföra beteenden som genererar positiva 
konsekvenser samt att undvika beteendet som medför negativa konsekvenser.  
 
De åtta bakomliggande faktorerna som framkom genom Bekker och Wiepkings (2011) 
litteraturstudie som förklarade varför en individ skänker pengar eller inte, går att koppla 
till beståndsdelarna av Reasoned action approach. Till exempel är det tydligt i tidigare 
avsnitt att en individs attityd och värderingar går att härleda till behavioural beliefs 
medan ryktet och anseendet en donation kan medföra kan kopplas till normative beliefs. 
När det kommer till control beliefs kan det kopplas samman med på vilket sätt 
hjälporganisationerna värvar sina givare. Om givaren upplever processen som 
komplicerad och dyr kan detta medföra att den upplevda kontrollen över beteendet blir 
svag. Vidare går även relationen mellan kostanden och nyttan att härleda till en individs 
behavioural beliefs. Detta då en kostnad inte enbart innefattar pengar utan även kan röra 
sig om hinder som måste överkommas för att en donation ska vara möjlig.   
 
 

 

Figur 5. Reasoned action approach (Fishbein & Ajzen, 2010) 
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3.4 Att förändra ett beteende 
När det kommer till att förändra ett beteende menar Fishbein och Ajzen (2010, s. 322) 
att det är av vikt att tydligt identifiera beteendet som ska förändras. Därefter måste 
information angående individens behavioural-, normative- och control beliefs samlas in 
genom en enkätundersökning. Detta för att sedan kunna fastställa individens attityder, 
subjektiva norm, upplevd kontroll över beteendet och slutligen intentionen (Fishbein & 
Ajzen, 2010, s. 322). Om enkätundersökningen visar att det saknas intention att utföra 
ett beteende, måste fokus läggas på förändra denna (Fishbein & Ajzen, 2010, s. 331-
334). Enligt deras modell kan en förändring av intentionen endast ske genom att 
förändra attityd, subjektiv norm och upplevd kontroll. För att kunna förändra dessa, 
måste modellens tre beliefs; behavioural-, normative- och control beliefs förändras först 
(se figur 5). Med hjälp av enkätundersökningen går det att identifiera på vilken av 
modellens beliefs som fokus bör ligga på för att förändra beteendet (Fishbein & Ajzen, 
2010, s. 331-334).  
 
Även om modellens främsta fokus är att hjälpa forskare att identifiera de faktorer som 
är viktigast för individen då det kommer till ett specifikt beteende presenterar 
författarna även tekniker och strategier för att förändra det beteendet (Fishbein & Ajzen, 
2010, s. 336-337). Författarna menar att tillsammans med deras modell kan dessa 
strategier användas för att maximera chansen för att ett beteende förändras. I en studie 
från 2012 gjordes försök att förändra unga vuxnas sexuella beteende med hjälp av RAA 
där syftet var att minska spridningen av HIV (John & Jemmott, 2012, s. 151). 
Informationen om de bakomliggande beliefs och deras individuella påverkan användes 
för att utveckla strategier för att förändra det sexuella beteendet. Resultatet visade att de 
individer som sedan utsattes för dessa strategier var mindre benägna att exempelvis ha 
oskyddat sex eller sex med flera olika partners (John & Jemmott, 2012, s.168-170). 
Detta visar således att resultatet av en studie som utgått från reasoned action approach, 
fungerar som en utgångspunkt för att inte bara förutspå utan även förändra ett beteende.  
 
En av de vanligaste strategierna för att förändra beteende är att använda sig av 
övertygande kommunikation (Fishbein & Ajzen, 2010, s.338). Den övertygande 
kommunikationen kan vara i form av en bild, en text, ett ljud eller ett interaktivt möte 
mellan individer. Ett övertygande meddelande kan få en individ att reagera på olika sätt, 
exempelvis skratta, gråta eller lämna individen törstande efter mer kunskap, beroende 
på vilket sätt meddelandet framställs (Solomon et al., 2010, s.300). När ett företag/ 
organisation vill lyckas med sin övertygande kommunikation och nå en konsument 
finns det olika alternativa vägar att gå (Solomon et al., 2010, s. 302). Exempelvis 
huruvida meddelandet ämnar beröra rationella eller emotionella känslor hos 
konsumenten, det vill säga om mottagaren av meddelande ska reagera med huvudet 
eller hjärtat (Solomon et al., 2010, s. 302). Vidare är en vanligt förekommande strategi 
vid framställning av övertygande meddelanden att spela på konsumenternas rädsla. Det 
skulle exempelvis kunna vara företag som säljer hälsofrämjande produkter genom att 
förmedla vad som kan hända om konsumenten inte tar hand om sin hälsa. Det finns 
inget givet rätt eller fel som fungerar i alla situationer utan företag och organisationer 
måste ta hänsyn till vad det är för produkt/tjänst de säljer, hur konkurrensen ser ut samt 
vilken relation konsumenten har med produkten eller tjänsten (Solomon et al., 2010, s. 
302). Vidare kan sättet att bearbeta informationen från meddelande skilja sig åt mellan 
olika individer. The elaboration likelihood Model beskriver att när en individ nåtts av 
ett meddelande börjar de processa informationen och baserat på relevansen av 
meddelandet kan denna process ta två olika vägar (Evans et al., 2008, s.110). 
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Författarna menar att antingen kommer informationen noga rannsakas och 
genomarbetas, eller så läggs ingen större uppmärksamhet på meddelandet i sig utan 
fokus läggs på andra ledtrådar såsom kommunikatörens trovärdighet, för att sedan 
acceptera eller förkasta meddelandet. Fishbein och Ajzen (2010, s 341) menar att ett 
meddelande som noga rannsakas har större chans att förändra ett beteende och därför är 
det av stor vikt att kommunikationen är relevant för individen för att denne ska bli 
motiverad att noggrant processa informationen.  
 
Att bli exponerad för övertygande kommunikation kan alltså förändra en individs 
beteende om innehållet är av betydelse (Fishbein och Ajzen, 2012, s. 341-345). 
Författarna menar att argumenten för beteendet bör vara tydliga och starka. Om ett 
beteende ska kunna förändras bör de valda argumenten vara formulerade så att de starkt 
stödjer det önskvärda beteendet (Fishbein och Ajzen, 2010, s. 345). Det finns inget facit 
på exakt vilken typ av argument som ska inkluderas och hur meddelandet ska 
struktureras när det kommer till övertygande kommunikation (Fishbein och Ajzen, 
2012, s. 341-345). Däremot har Fishbein och Ajzen (2010, s.341-345) satt några 
generella riktlinjer för vad ett effektivt budskap bör innehålla. De argumenterar för att 
det önskvärda beteendet bör vara tydligt definierat, och att meddelandet riktas mot det 
beliefs (behaviour, normative, control) som identifierades som viktigast för 
populationen. Vidare beskriver Solomon et al. (2013, s. 315) att för att ett meddelande 
ska anses övertygande måste det vara trovärdigt och attraktivt för individen.   
 
Om enkäten istället visar att individer faktiskt har intention att utföra det önskvärda 
beteendet, men trots det inte gör det bör fokus istället läggas på att hjälpa individerna att 
agera på intentionen snarare än att förändra den (Fishbein & Ajzen, 2010, s.334-336). 
Författarna (2010, s. 357-359) menar att den vanligaste orsaken till varför en individ 
inte utför ett beteende, trots att denne har intention att göra det beror på att individen 
antingen har, eller tror sig ha bristande kontroll över beteendet. Exempelvis kan 
individen sakna kunskap om hur hen går tillväga för att bli regelbunden givare. Med 
hjälp av enkätundersökningen kan dessa barriärer identifieras för att sedan, med hjälp av 
samma strategier som för att förändra intentionen, hjälpa individen att agera på deras 
intention (Fishbein och Ajzen, 2010, s. 357-359). Exempelvis skulle hjälporganisationer 
kunna överkomma denna barriär genom att förse individen med steg-för-steg 
information om hur hen kan bli regelbunden givare. 
 

3.5 Kritik till reasoned action approach  
Teorin och dess föregångare har sedan tillkomsten fått en del kritik, detta trots att den 
används i en mängd empiriska studier i en rad olika kontexter. Det som främst 
kritiserats är teorins tillräcklighet samt huruvida den faktiskt går att använda även på 
irrationella beteenden i och med att den inte tar hänsyn till känslor.  
 
Enligt teorin bör en individs beteende kunna förutspås utifrån hens intention, vilket i sin 
tur bör kunna förutspås av attityd, subjektiv norm samt upplevd kontroll över beteendet. 
Grundarna av teorin menar att ta hänsyn till ytterligare variabler inte kommer förbättra 
möjligheten att förutspå ett beteende (Fishbein & Ajzen, 2010, s.281). Detta faktum har 
bidragit till att teorin fått en del kritik då vissa anser att teorins beståndsdelar inte är 
tillräckliga för att förutspå alla typer av mänskligt beteende (Conner & Armitage, 1998). 
Denna kritik är en bidragande faktor till att teorin utvecklats sedan tillkomsten till att nu 
innefatta även kontroll över beteendet och både deskriptiv och preskriptiv norm. Det 
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innebär även att grundarna av teorin kontinuerligt arbetet för att undersöka om den kan 
förbättras genom att tillföra ytterligare beståndsdelar. De presenterar dock att i de fall 
som teorin, som den ser ut idag, används på rätt sätt överensstämmer den med principen 
om kompatibilitet och kan redogöra för 50-60% av variationen i intention samt 30-40% 
i beteendet vilket kan ses som en stor mängd (Fishbein & Ajzen, 2010, s.283).  
 
Förutom kritiken om tillräcklighet finns det även de som ifrågasatt teorin och huruvida 
den faktiskt går att använda för att förutspå även irrationellt beteende. Denna kritik 
grundar sig i att teorin kan anses för rationell då den inte tar hänsyn till individers 
känslor. För att besvara denna kritik hänvisar grundarna till de olika studier som använt 
teorin för att förutspå “irrationellt” beteende som exempelvis oskyddat sex (John & 
Jemmott, 2012). Vidare menar dem att de med teorin inte på något vis påstår att 
individer är rationella eller beter sig rationellt utan att detta är ett vanligt missförstånd 
och inte något som gäller för reasoned action approach (Fishbein & Ajzen, 2010, 
s.318).   
 
Det faktum att grundarna kontinuerligt utvecklat teorin och att den redogör för 
variationen i såväl intention som beteende i hög grad, samt att den visats fungera i 
liknande kontexter som denna studie gör att vi anser att den är trovärdig.  
 
                 

3.6 Sammanfattning av teorikapitel 
Som tidigare beskrivet är konsumentbeteende ett ungt forskningsområde. 
Organisationer och företag har mycket att vinna på att få kunskap om deras 
konsumenters beteende, vilket de kan ha nytta av i sin marknadsföring. För att möta 
konsumenters efterfrågan och deras behov krävs en förståelse för vad dom egentligen 
vill ha. Även om det kan ses som en typ av konsumtion att skänka pengar till 
hjälporganisationer, ser inte beslutsprocessen vid en donation likadan ut som 
beslutsprocessen vid vanliga konsumtionsvaror. Det som framförallt skiljer de två 
processerna åt är att behovet finns hos en själv eller hos någon annan. Trots dessa 
skillnader har även hjälporganisationer mycket att vinna på att få kunskap om givares 
beteenden. Denna kunskap kan vara värdefull i såväl marknadsföring som utvecklandet 
av tjänsten.  
 
Motiven till varför någon skänker pengar kan skilja från individ till individ. Det kan 
exempelvis handla om givarens värderingar, huruvida individen är medveten om att det 
finns ett behov eller så kan drivkraften bakom en donation vara att förbättra det egna 
anseendet. Gemensamt för de olika motiven är att de på ett eller annat vis går att härleda 
till en individs behavioural-, normative och control beliefs. Dessa tre bidrar tillsammans 
till en intention att utföra ett specifikt beteende som i denna studies fall är att inom ett 
halvår börja skänka pengar regelbundet till en humanitär hjälporganisation i Sverige. 
Kunskap om givare och deras beliefs kopplat till regelbundna donationer kan användas 
för att förändra beteendet. Denna studie kommer utgå från Reasoned action approach 
och genom en empirisk undersökning ta reda på vad som påverkar spontana givare i en 
donationssituation. Förhoppningen är att resultatet ska bidra till att hjälporganisationer 
får en bättre förståelse för sina givares beteende vilket skulle kunna leda till att fler 
individer börjar skänka pengar regelbundet.  
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4 Praktisk metod 
Detta kapitel presenterar studiens praktiska utgångspunkter samt tillvägagångssätt för 
att besvara frågeställningen. Vår valda undersökningsdesign, webbenkät, presenteras 
och motiveras följt av en diskussion kring valet av urval samt hur empiriinsamling gick 
till. Kapitlet avslutas med de etiska principer som vi tagit hänsyn till under arbetet.   

 

4.1 Undersökningsdesign   
Som nämnt tidigare, utgår denna studie främst från en kvantitativ metod. För att besvara 
vår problemformulering “Vad påverkar en spontan givares intention att förändra sitt 
beteende och bli regelbunden givare?” valde vi utföra en enkätundersökning, en metod 
som används då ett beteende skall testas utifrån Reasoned action approach (Fishbein & 
Ajzen, 2010). Förutom Fishbein och Ajzens rekommendationer är enkätundersökningar 
en användbar undersökningsdesign då det är önskvärt att undersöka eventuella samband 
(Ejvegård, 2009, s.55). Detta innebär att en enkätundersökning är passade för vår studie 
då syftet är att identifiera vilka av de bakomliggande faktorerna, attityd, subjektiv norm 
och upplevd kontroll, som påverkar spontana givare i förhållande till att bli regelbunden 
givare. För att ta reda på detta krävdes det således att empirin vi samlade in 
representerade hela populationen, spontana givare. När ett representativ resultat 
efterfrågas är enkätundersökningar en användbar metod då den innebär en större 
generaliserbarhet av resultatet än vid exempelvis kvalitativa intervjuer (Barmark & 
Djurfeldt, 2015, s.34). Vidare menar Denscombe (2010, s.9-10) att när det rör sig om ett 
större antal respondenter är enkätundersökningar mest effektiva. Enkätundersökningar 
möjliggör även att respondenten kan svara när hen har tid och möjlighet vilket 
således kan leda till högre svarsfrekvens (Bryman, 2012, s.228). Förutom detta kan en 
enkätundersökning innebära att intervjuareffekten elimineras. Det vill säga att 
respondenternas svar påverkas av intervjuarens exempelvis etnicitet, kön eller sociala 
bakgrund. Denna effekt har diskuterats då olika studier kring intervjuareffekter inte 
visat konsekventa mönster (Bryman, 2012, s.229), men om det nu skulle vara så att det 
finns någon sådan effekt har den eliminerats i och med valet att genomföra en 
enkätundersökning. Då vår studie kan anses innehålla vissa känsliga frågor, såsom 
huruvida en individ skänker pengar till hjälporganisationer eller inte, innebär en 
eliminerad intervjuareffekt att respondenten inte påverkas i sina svar. Det tillsammans 
med möjligheten att vara helt anonym kan innebära ärligare svar.  
 
Slutna frågor med svarsalternativ som är definierade på förhand är något som 
kännetecknar en enkätundersökning och innebär att respondentens svarsalternativ 
begränsas och hen kan inte svara fritt på frågorna (Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 34). 
Slutna frågor underlättar således bearbetningen av data men däremot innebär det också 
att det inte finns någon möjlighet för forskaren att förtydliga frågor om respondenten 
skulle stöta på problem (Bryman & Bell, 2013, s. 247). För att minimera risken att detta 
uppstod genomfördes därför en pilotstudie (se vidare under 4.5) där enkäten testades för 
att säkerställa att respondenterna förstod frågorna och att instruktionerna var tillräckliga. 
Ytterligare en nackdel med enkätundersökningar är att de ofta förekommer ett stort 
bortfall (Bryman & Bell 2013, s. 247). För att minska risken att detta uppstod 
formulerades ett introduktionsbrev med en tydlig förklaring av syftet med studien. Detta 
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informationsbrev bifogades sedan med enkäten (se appendix 2), något som Fishbein och 
Ajzen rekommenderar (Fishbein & Ajzen, 2010, s.457). 
 
I denna studie genomfördes två enkätundersökningar, en enkät med öppna 
svarsalternativ som analyserades med hjälp av en innehållsanalys och en enkät med 
slutna frågor som analyserades med hjälp av dataprogrammet SPSS. Mer information 
om detta i avsnitt 4.3.2 och kapitel 5. Enkäten med öppna svarsalternativ var den 
förstudie som användes i syfte att ringa in uppfattningar kring en donationssituation från 
individer som utgör ett representativt sampel av populationen. Resultatet ämnade ligga 
till grund för konstruktionen av den enkäten med slutna svarsalternativ som i sin tur 
ämnade till att kunna besvara frågeställningen. Denna enkät refererar vi hädanefter till 
som den “slutgiltiga enkäten”.  
 

4.2 Urval  
En undersökningsenhet kan ta olika form beroende på vilka en forskare vill undersöka; 
organisationer, företag eller individer (Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 41-42). Då 
variablerna för denna studie ligger på individnivå blev individer vår 
undersökningsenhet. Precis som Denscombe (2009, s.32) beskriver är det inte alltid 
möjligt som forskare att samla in data från alla som ingår i en undersökningsenhet och 
därför måste ett urval göras. För att studien ska anses generaliserbar, något som är av 
stort intresse för just kvantitativ forskning, bör urvalet vara så representativt som 
möjligt för hela populationen (Bryman & Bell, 2013, s.177-179). Bryman och Bell 
argumenterar för att den viktigaste tekniken för att skapa ett så representativt urval som 
möjligt är sannolikhetsurval. Med ett sådant urval görs valet av respondenter 
slumpmässigt och alla individer i populationen har samma möjlighet att bli valda 
(Bryman & Bell, 2013, s.177-179). Eftersom vi efterfrågade hög generaliserbarhet och 
ett urval som var representativt för hela populationen var ett sannolikhetsurval det mest 
eftertraktade. Däremot var det inte möjligt med ett sannolikhetsurval då denna studie 
ämnar undersöka de bakomliggande faktorerna som påverkar intentionen för en spontan 
givare att bli regelbunden givare vilket innebar att alla spontana givare i Sverige var vår 
målpopulation. Eftersom det inte finns någon förteckning över alla spontana givare i 
Sverige att tillgå saknade vi vad som Barmark och Djurfeldt (2015, s.70) kallar för en 
urvalsram. Detta innebar således att det inte fanns någon möjligheten att göra ett 
sannolikhetsurval. Därför utfördes denna studie genom ett icke sannolikhetsurval, ett 
urval som inte görs med samma sannolikhetsprinciper som vid ett sannolikhetsurval 
(Bryman & Bell, 2012, s.194). Det innebär alltså att vissa individer i populationen har 
större chans att komma med i studien än andra. Detta är något som kan ses som en 
svaghet med denna studie då det innebär att resultatet inte till 100% säkerhet går att 
generalisera på alla spontana givare i Sverige. Resultatet kan däremot med säkerhet ses 
som en indikation på vad som påverkar målpopulationens intention. Trots denna 
svaghet är metoden vanligt förekommande inom samhällsvetenskaplig forskning 
(Bryman & Bell, 2011, s. 204-205). Det är något som motiverar valet av, att trots att det 
inte fanns någon möjlighet till ett sannolikhetsurval genomfördes studien på detta vis. 
Vidare var urvalets svagheter något vi hade i åtanke under vår analys av datan.  
 
För att förstudiens resultat skulle vara användbart var det viktigt att dess respondenter 
var representativa för den slutgiltiga enkätens målpopulation. Vi valde således 
respondenter efter samma kriterier som vi ämnade använda vid den slutgiltiga enkäten. 
Då vårt syfte var att identifiera vilka av de bakomliggande faktorerna, attityd, subjektiv 
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norm och upplevd kontroll, som påverkar spontana givare i förhållande till att bli 
regelbunden givare, innebar det alltså att det var spontana givare i Sverige som var vår 
målpopulation. Denna grupp kan dock anses heterogen då den bland annat innehåller 
både män och kvinnor i olika åldrar med varierad inkomst. Även om Fishbein och 
Ajzen beskrivit att bakgrundsvariabler inte är direkt kopplade till ett specifikt beteende 
valde vi att eftersträva en spridning för att öka generaliserbarheten för alla spontana 
givare. De tre variabler som vi valde att ha med var kön, ålder och inkomst. 
Anledningen till att vi valde kön som en av variablerna var att det finns statistik som 
visar att kvinnor är mer benägna att skänka pengar till hjälporganisationer (SCB, 2014) 
än män. Detta innebär således att ett resultat enbart baserat på kvinnliga respondenter 
inte behöver vara representativt för män. Vidare ansåg vi att en spridning i ålder kan 
vara relevant då någon som är 70 år och någon som är 18 år troligtvis har olika 
livssituationer och erfarenheter trots eventuella liknande ekonomiska förutsättningar. 
Slutligen valde vi att även eftersträva en spridning då det kommer till respondenternas 
inkomst. Detta eftersom att det specifika beteende vi ämnade undersöka kostar pengar.  
 
Respondenterna till förstudien nåddes genom att vi delade ut enkäter på fyra centrala 
ställen i Umeå, IKEA, Avion, Coop forum samt Umeås stadsbibliotek. Genom att själva 
dela ut enkäterna kunde vi kontrollera att respondenter som representerade de olika 
bakgrundsvariablerna deltog. Detta genom att kontinuerligt kontrollera 
bakgrundsvariablerna och fylla på för de grupper där det fattades respondenter.  Denna 
typ av urval kallas för ett kvoturval (Bryman, 2012, s. 197). Målet med detta urval är att 
kunna ge ett stickprov som är representativt för en population, i vårt fall spontana 
givare. Det är forskarens uppgift att bestämma från vilka kategorier respondenter ska 
finnas representerade samt att nå dessa (Bryman, 2012, s. 197). Denscombe menar att 
kategorierna i urvalet ska representeras i proportion till förekomsten i den totala 
populationen (2016, s. 74). I denna studies fall var det en omöjlighet då det saknas en 
förteckning över alla spontana givare i Sverige och vi kunde således inte veta hur 
proportionerna egentligen såg ut i den totala populationen. Valet blev därför att 
eftersträva en jämn fördelning mellan de kategorier vi satt upp för att på så vis se till att 
det fanns en viss spridning av respondenter. Detta innebar att ett kvoturval var vårt bästa 
alternativ trots att det går att diskutera hur väl det hänger ihop med en objektiv 
verklighetssyn då det är vi som forskare som bestämmer vilka som får medverka i 
studien.   
 
Den initiala tanken var att använda oss av samma urval vid den slutgiltiga enkäten som 
vid förstudien. Vi såg förstudien som en möjlighet att testa om detta urval var möjligt, 
det vill säga, om det muntligt gick att ställa kontrollfrågan gällande huruvida 
respondenten var spontan-, regelbunden givare eller inget av de två. Detta för att 
effektivisera utdelandet och slippa det stora bortfall som det eventuellt hade inneburit 
att ha kontrollfrågan i den slutgiltiga enkäten. Genom att ha kontrollfrågan i den 
slutgiltiga enkäten hade vi potentiellt fått in svar från individer som är utanför vår 
målpopulation, det vill säga regelbundna givare samt de som aldrig skänkt pengar. 
Förstudien visade dock svårigheter med denna metod vilket innebar att vi blev tvungna 
att tänka om framförallt med tanke på tiden vi hade till vårt förfogande. Förstudien 
visade en svårighet då kontrollfrågan gällande huruvida respondenten var spontan-, 
regelbunden givare eller inget av de två, var känslig att ställa muntligt. Respondenterna 
upplevdes i flera fall obekväma, vissa ville inte svara medan andra upplevdes ge oärliga 
svar. Detta gjorde att vi efter förstudien kände att det bästa alternativet ur såväl en 
tidsaspekt men också av respekt för respondenterna var att distribuera enkäten online 
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via sociala medier. Detta innebar en möjlighet för oss att tydligt beskriva vilka kriterier 
som skulle vara uppfyllda för att tillhöra målpopulationen samt för respondenterna att 
vara än mer anonym och på så sätt kunna ge ärligare svar. Vidare innebär sociala 
medier att en enkät kan spridas effektivt och billigt, samt kan respondenter som annars 
kan vara svåra att identifiera och lokalisera nås (Denscombe, 2016, s. 43). Något som 
var till fördel för denna studie då det saknades en urvalsram som gjorde det möjligt att 
identifiera vilka som tillhörde målpopulationen. Däremot har även denna metod sina 
begränsningar. Användarna av sociala medier representerar inte ett tvärsnitt av 
populationen vilket innebär att resultatet från en enkätundersökning som sprids via 
sociala medier inte kan förutsättas tillämpas på hela populationen (Denscombe, 2016, s. 
43). Trots detta såg vi denna metod som vårt bästa alternativ med hänsyn till vad 
förstudien visat samt effektiviteten och möjligheten att nå fler respondenter. Ytterligare 
fördelar med webbaserade enkäter är att de går att reducera eventuella fel genom att 
exempelvis enbart möjliggöra att endast ett svarsalternativ kan väljas samt att det 
underlättar den efterföljande databearbetningen (Denscombe, 2016, s.256).  
 
Då vi själva har ett kontaktnät på sociala medier som främst innehåller individer i 
åldrarna 20-30 år ansåg vi att om enbart vi skulle dela enkäten skulle det innebär att 
resultatet inte skulle bli representativt för hela populationen. Detta medförde att vi 
använde oss av något som kallas för ett snöbollsurval. Det vill säga att forskaren tar 
kontakt med ett mindre antal individer som sedan används som marknadsförare för 
studien (Bryman & Bell, 2013, s. 206-207). Denna typ av urval fungerar som ett 
effektivt sätt att bygga upp ett stort urval och är användbar när det precis som i vårt fall, 
saknas en urvalsram till hjälp för att identifiera och kontakta respondenter (Denscombe, 
2016, s. 77). Denscombe menar att trots att denna urvalsmetod oftast används vid 
kvalitativ forskning går den att använda även vi kvantitativa studier (2016, s. 77). 
Vidare minimeras risken för att enkäten endast nås av en viss typ av människor genom 
att individer (marknadsförare) som representerade olika bakgrundsvariabler (ålder, kön) 
kontaktas (Bryman & Bell, 2013, s. 206-207). Detta innebar däremot att vi själva inte 
hade kontroll över fördelningen av respondenter som representerar de olika 
bakgrundsvariablerna. För att säkerställa ett representativt urval var vår initiala tanke att 
kontinuerligt kontrollera och fortsätta empiri-insamlingen tills vi nådde en jämn 
fördelning. Till en början delades enkäten ut av oss två samt valdes en marknadsförare 
ur varje åldersgrupp. Efter en vecka var det tydligt att vi fått in tillräckligt med svar från 
den yngsta åldersgruppen, 18-34, men saknade respondenter från de övriga tre. Vi 
kontaktade därför ytterligare representanter från de grupperna som fick dela enkäten och 
fortsatte på detta vis tills dess att enkäten legat ute i tre veckor. Vi nådde då en punkt 
där vi trots flertal försök inte genererade fler svar. Med det och tidsaspekten i åtanke 
valde vi att avsluta vår empiriinsamling trots att vi ännu inte hade nått en jämn 
fördelning. Vidare diskussion kring detta återfinns i avsnitt 4.6 Bortfall.    
 

4.3 Förstudie 
För att utforma den slutgiltiga enkäten och vara säkra på att mäta de vi avsåg att mäta 
utformades, som nämnt tidigare en förstudie. Förstudien ämnade ringa in populationens 
uppfattningar kring beteendet “att börja skänka regelbundet till en humanitär 
hjälporganisation i Sverige under det nästkommande halvåret”. Utifrån respondenternas 
svar identifierades framträdande beliefs för målpopulationen. Dessa framträdande 
beliefs och deras individuella påverkan på det önskvärda beteendet testades sedan 
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genom den slutgiltiga enkäten. Resultatet från förstudien påverkade alltså hur frågorna i 
den slutgiltiga enkäten formulerades.  
 

4.3.1 Utformning av förstudie 

Förstudien utformades efter rekommendationer från Fishbein och Ajzen (2010) och 
följde stegen nedan.  
 

1. Beteendet som skulle undersökas definierades i form av aktivitet, mål, kontext 
och tidsram (se tabell 3). 

 
 
Att börja skänka pengar regelbundet  Aktivitet 

till en humanitär hjälporganisation Mål 

i Sverige Kontext 

under det nästkommande halvåret Tidsram 
 

Tabell 3. Definition av beteendet (Skapad av studiens författare, 2016). 
 

2. Populationen som studien genomfördes på definierades (Fishbein & Ajzen, 2010, 
s.449). I detta fall var det individer som faller under spontana givare som var av intresse 
för studien. Vidare eftersträvades en jämn fördelning mellan kön och ålder. Diskussion 
kring valet av dessa variabler återfinns i avsnitt 4.2 Urval. 
 
3. När beteendet definierats blev nästa steg att förstå vilka beliefs som låg till grund för 
det specifika beteendet. Eftersom alla beteenden har unika underliggande beliefs är det 
av stor vikt att gå till den specifika populationen för just denna studie för att få en 
djupare förståelse kring beliefs för det specifika beteendet (Fishbein & Ajzen, 2010, 
s.449). Detta uppnåddes genom att öppna frågor ställdes till en mindre representativ 
grupp för hela populationen. Syftet med förstudien var alltså att identifiera vilka 
framträdande beliefs som var specifika för just denna studies population när det gällde 
det givna beteendet (Fishbein och Ajzen, 2010, s.451).  Fishbein och Ajzen har genom 
tidigare erfarenheter kommit fram till att förstudien bör genomföras på cirka 30 
respondenter, vilket vi också eftersträvade. Förstudien var alltså en kvalitativ studie vars 
resultat låg till grund för den slutgiltiga enkätundersökning som sedan delades ut till en 
större del av populationen. Förstudien var utformad så att nio öppna frågor ställdes till 
respondenterna för att ta reda på vilka behavioural-, normative- och control beliefs som 
hörde ihop med beteendet: att börja skänka pengar regelbundet till en humanitär 
hjälporganisation i Sverige. Frågorna baserades på rekommendationer från grundarna 
till reasoned action approach, Fishbein och Ajzen (2010). Vi utgick alltså från deras 
mall vid konstruktionen av förstudien, men blev tvungna att översätta frågorna från 
engelska till svenska samt anpassa dem så de skulle passa in på det beteende vi ämnade 
undersöka. Valet av att använda deras mall grundade sig i att det är Fishbein och Ajzen 
som utvecklat modellen vi avsåg att använda för att besvara vår frågeställning. 
Respondenterna ombads att besvara frågorna genom att lista de fem första alternativa 
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svaren som dök upp i deras huvud. Svaren från de olika respondenterna sammanställdes 
sedan och kategoriserades. I avsnitt 4.3.2 finns vidare information om kategoriseringens 
tillvägagångssätt. De mest förekommande svaren representerade de framträdande 
beliefs som sedan låg till grund för frågorna som ställdes i enkätundersökningen 
(Fishbein & Ajzen, 2010, s.452). Frågorna som ställdes återfinns i appendix 1.  
 

4.3.2 Resultat av förstudie 

Förstudien som låg till grund för den slutgiltiga enkäten besvarades av 30 respondenter 
som fördelades jämnt mellan kön och de olika åldersgrupperna. För att deras svar skulle 
räknas som ett framträdande beliefs krävdes en svarsfrekvens på minst 25 % (Fishbein 
& Ajzen, 2010, s.103). I tabellen nedan (tabell 4.3.2) återfinns de framträdande 
beliefs som förstudien identifierade samt dess svarsfrekvens. I appendix 1 går det att se 
vilka frågor som ställdes under förstudien. Eftersom att frågorna i förstudien var öppna 
ledde det till att en rad olika svar genererades. Många svar var formulerade på olika sätt 
men syftade till samma sak. Dessa svar analyserades därför genom en innehållsanalys 
där liknande svar kategoriserades tillsammans (Fishbein & Ajzen, 2010, s.102). En 
innehållsanalys är alltså en metod där forskaren analyserar dokument och texter i syfte 
att kvantifiera ett innehåll (Bryman & Bell, 2013, s.304). Analysenheten kan vara i form 
både ord, fraser och satser ur en text (Bryman & Bell, 2013, s.306) i detta fall 
identifierades de olika svaren på frågorna som förstudien genererade. 
 
En tumregel som användes var att när två olika svar genererades från samma individ 
kunde dessa inte slås ihop då detta var en indikation på att trots att vi upplevde svaren 
som lika, menade individen två olika saker. Däremot kategoriserades svar ihop, som 
syftade till samma sak och genererats från olika individer.  Exempelvis så 
kategoriserades “man bidrar till att andra får det bättre” och “man hjälper andra” till “att 
bidra till att andra får det bättre”. Vidare har svar som inte förkommit frekvent men haft 
någonting gemensamt kategoriserats ihop (Fishbein & Ajzen, 2010, 
S.102).  Exempelvis har “minskade administrativa kostnader för organisationen” och 
“mindre marknadsföringskostnader” kategoriserats under “minskade kostnader för 
hjälporganisationen”. Trots att de två inte rör identiska kostnader handlar de bägge om 
minskade kostnader för organisationen och även om de bara nämnts var för sig av en 
liten del av respondenterna föreslår eventuellt en sammanslagning att minskade 
kostnader för hjälporganisationer är ett framträdande belief för spontana givare. 
Innehållsanalysen användes för att få en översiktlig bild och ett strukturerat material att 
arbeta vidare med. När de olika svaren kategoriserats identifierades vilka av dessa som 
representerade de beliefs som var vanligast förekommande inom populationen, alltså 
populationens framträdande beliefs (tabell 4). Det var sedan utifrån dessa framträdande 
beliefs och Fishbein och Ajzens mall (2010, s.457-463) som frågorna till den slutgiltiga 
enkäten formulerades.  
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Framträdande belief Svarsfrekvens Andel i % 

Framträdande behavioural beliefs   

Bidra till att andra får det bättre 13st 43 % 

Bra för samvetet 8st 26,7% 

Osäkerhet kring vart pengarna går 11st 36,6% 

Dåligt för privatekonomin 8st 26,7% 

Framträdande normative beliefs   

Familj 14st 46,7% 

Vänner 10st 33,3% 

Organisationerna själva 8st 26,7% 

Framträdande control beliefs   

Processen ska vara enkel 9st 30 % 

Inte ha råd 9st 30 % 
 

Tabell	4.	Sammanställning	av	förstudie	(Skapad	av	studiens	författare,	2016)	

 

4.4 Konstruktion av den slutgiltiga enkäten 
Som nämnt ovan låg resultatet från förstudien till grund för utformningen av den 
slutgiltiga enkäten. Med hänsyn till de framträdande beliefs som förstudien visade (se 
tabell 4) formulerades påståenden som sedan värderades av respondenterna i enkäten 
med hjälp av två olika typer av sjugradiga skalor (Fishbein & Ajzen, 2010, s.453). 
Likertskalan, där respondenten fick instämma eller ta avstånd från påståendet 
(Ejlertsson, 2014, s.95) och semantic differiential, där respondenten fick ta ställning till 
var hen befinner sig på en skala mellan två ytterligheter, exempelvis bra/dåligt och 
positivt/negativt (Osgood, Suci & Tannenbaum, 1965).  
 
Den slutgiltiga enkäten var uppdelad i tre delar. Den första delen gav respondenten 
instruktioner till utförandet samt beskrev syftet med studien. Detta följt av en fråga för 
att säkerställa att det verkligen var en spontan givare som besvarade enkäten. I de fall 
där regelbunden givare markerades skickades enkäten in på en gång och de följande 
avsnitten gick inte att besvara.  
 
Del två berörde de tre valda bakgrundsfaktorerna, kön, ålder & inkomst, samt de 
framträdande beliefs som framkommit med hjälp av förstudien, se tabell 5 för 
sammanställning. Där återfanns frågor som handlade om att respondenten skulle ange 
hur de värderade de framträdande behavioural beliefs. Alltså hur högt de värdesätta de 
konsekvenser som förstudien tagit fram som framträdande av att skänka pengar. Från 
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förstudien framkom att de positiva framträdande behavioural beliefs kopplat till att 
börja skänka pengar var: individens känsla av att vara med och bidra till att andra får det 
bättre, samt individens känsla av att göra något bra.  De negativa behavioural beliefs 
som framkom av förstudien var en försämrad privatekonomi, samt en osäkerhet kring 
hur pengarna används av hjälporganisationen. Förutom frågor där styrkan på 
behavioural beliefs värderades återfanns frågor som berörde till vilken grad dessa 
beliefs var kopplade till det specifika beteendet; att börja skänka pengar på regelbunden 
basis inom det närmsta halvåret. Genom dessa frågor fick respondenten värdera hur de 
ansåg att de framträdande behavioural beliefs hängde ihop med beteendet, som 
exempelvis i fråga tio som berörde huruvida regelbundet givande skulle medföra att 
respondenten kände att hen gjorde någonting bra. Efter detta kom frågor som berörde de 
framträdande normative beliefs som förstudien identifierat. Det vill säga, frågor som 
rörde respondentens villighet att imitera viktiga grupper och individer samt hur pass 
viktig dessa grupper och individers åsikt var för respondenten. Förstudien visade att det 
var vänner, familj samt hjälporganisationerna själva som var viktiga individer och 
grupper för spontana givare, kopplat till det specifika beteendet. När det gällde 
normative beliefs fanns frågor som berörde såväl den preskriptiva-, som deskriptiva 
normen. Det vill säga om de viktiga individerna och grupperna var för eller mot det 
specifika beteendet samt hur pass viktigt det var för respondenten att bete sig på samma 
sätt som hens familj och vänner följt av hur dessa grupper faktiskt betedde sig i en 
donationssituation. Enkätens andra del avslutades med tre frågor som berörde 
respondentens control beliefs och styrkan av dessa. Genom att respondenten besvarade 
dessa frågor gavs information om hen upplevde sig ha kontroll över de framträdande 
control beliefs som framkommit av förstudien. Förstudien visade att de omständigheter 
som skulle förenkla en regelbunden donation till en hjälporganisation var att processen 
att teckna ett sådant avtal var enkel samt att respondenten upplevde sig ha råd att skänka 
regelbundet. I tabellen nedan (5) återfinns en sammanställning av vad de olika frågorna 
avsåg att mäta.  
 
Enkätens tredje och sista del handlade om respondentens övergripande attityd, upplevda 
norm samt upplevda kontroll över beteendet. De sista frågorna i enkäten var alltså inte 
kopplade till de specifika framträdande beliefs som förstudien visat utan ämnade att ge 
en förståelse kring om den övergripande attityden till beteendet var positiv eller negativ, 
om de viktiga individerna och grupperna i respondentens närhet ställde sig positiv eller 
negativ till beteendet samt om respondenten upplevde sig ha kontroll över det specifika 
beteendet. De sista två frågorna i enkäten ämnade ta reda på respondentens intention att 
faktiskt utföra det specifika beteendet. Samtliga frågor i enkäten utformades enligt 
Fishbein och Ajzens (2010) rekommendationer samt med hjälp av den information som 
förstudien genererat. I appendix 2 återfinns enkäten i sin helhet. 
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Del i enkät Fråga Vad frågan avser att mäta 

Del 1 2-4 Bakgrundsvariabler 

Del 2 5-12 Behavioural beliefs 

Del 2 13-24 Normative beliefs 

Del 2 25-28 Control beliefs 

Del 3 29-31 Attityd 

Del 3 32-33 Subjektiv norm 

Del 3 34 Upplevd kontroll över beteendet 

Del 3 35-37 Intention 

 

Tabell	5.	Sammanställning	av	frågor	från	slutgiltig	enkät	(Skapad	av	studiens	
författare,	2016) 

4.5 Pilotstudie 
Efter att enkäten konstruerats utfördes en pilotstudie i syfte att säkerställa att 
instruktionerna och frågorna var lätta att förstå samt för att upptäcka eventuella språkfel. 
Precis som Bryman och Bell (2013, s. 276-277) menar är en pilotstudie av extra stor 
vikt då man gör enkätundersökningar eftersom att det är respondenterna själva som 
fyller i enkäten och kan således inte får hjälp om det uppstår några funderingar eller 
oklarheter. Vidare menar författarna att pilotstudien kan hjälpa forskaren att se om 
instruktionerna är tillräckliga för att respondenten skall kunna genomföra 
undersökningen utan problem. Utifall att det framkommer några oklarheter kan dessa 
åtgärdas innan datainsamlingen påbörjas och på så sätt undviks vad som skulle kunna 
bli större problem (Denscombe, 2016, s. 237). I denna studies fall testades enkäten på 
fem individer som upptäckte några mindre språkliga fel men ingenting som krävde 
några större åtgärder. De fel som upptäcktes rättades till innan enkäten slutligen 
publicerade online. 
 

4.6 Etik 
Vid en undersökning är etiska ställningstaganden viktiga (Bryman & Bell, 2013, s136). 
För att säkerställa att undersökningar bedrivs etiskt finns det några grundläggande etiska 
riktlinjer framtagna för företagsekonomisk forskning (Bryman & Bell, 2013, s. 136-
139). Bryman och Bell tar upp dessa etiska principer och menar att några av de 
vanligaste inom svensk forskning är principerna om informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentalitets- och anonymitetskravet, falska förespeglingar, samt 
nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2013, s. 136-139).  
 
Informationskravet handlar om att respondenter och andra berörda individer ska bli 
informerade om vad undersökningen syftar till, samt vad som kommer ingå i 
undersökningen (Bryman & Bell, 2013, s.137). För att möta denna etiska princip 
bifogade vi därför i samband med enkäterna ett informationsbrev. Brevet innehöll kort 
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information om oss samt vad studien syftade till att undersöka. För att även möta 
samtyckeskravet, som handlar om att respondenternas deltagande ska vara frivilligt 
(Denscombe, 2016, s. 430), informerade vi i brevet om att deltagandet var frivilligt och 
att respondenten hade rätt att när som helst avbryta undersökningen om så önskades. 
Vidare lades stor vikt vid att informera respondenterna om att undersökningen var helt 
anonym samt att de uppgifter vi samlat in skulle behandlas konfidentiellt. Något som 
Bryman och Bell presenterar som konfidentialitet- och anonymitetkravet (2013, s. 137). 
Detta kan anses vara av stor vikt för vår studie då frågorna som ställdes berörde ett 
ämnesområde som kan anses känsligt. Då det kommer till falska förespeglingar handlar 
detta om en forskares skyldighet att vara ärlig och opartiska i sina framställningar och 
analyser, både gentemot respondenter, men även andra berörda (Denscombe, 2010, 
s.196-197). Med hjälp av informationsbreven ämnade vi vara så öppna mot 
respondenterna som möjligt. Slutligen, för att möta nyttjandekravet kommer de 
uppgifter som samlats in enbart användas till vår studie, något som vi informerade 
respondenterna om. 
 
Även om forskning på internet innebär samma forskningsetiska principer som all annan 
forskning så finns det vissa problem som måste tas hänsyn till (Denscombe, 2016, 442). 
Denscombe (2016, s.442) menar att när det gäller enkäter på internet skiljer sig inte 
samtyckeskravet nämnvärt dock kan frågor väckas gällande den personliga integriteten 
för respondenten när det gäller exempelvis användandet av inlägg på forum eller 
information från företags hemsidor. I sådana fall är det av vikt att forskaren funderar på 
i vilken mån författaren avsåg att orden skulle vara offentligt tillgängliga eller om de är 
av en mer privat natur där samtycke från författaren krävs (Denscombe, 2016, s.443). I 
denna studies fall är detta inget problem då empirin samlats in genom en enkät där 
syftet med studien beskrivits samt information om att det är frivilligt att medverka.  
 

4.7 Bearbetning av data och bortfall 
Datainsamlingen påbörjades då enkäten distribuerades på sociala medier den 29:e 
mars år 2016 och pågick fram till den 20:e april samma år. Under den här tidsperioden 
besvarades enkäten av 197 personer varav 156 stycken representerade spontana givare 
och således tillhörde målpopulationen för studien. Den insamlade datan bearbetades 
sedan i dataanalysprogrammet SPSS där vissa svarsalternativ kodades för vidare analys. 
SPSS användes då det är ett dataanaysprogram som vi är bekanta med sedan tidigare, 
vilket gjorde att vi hade kunskap om hur vi skulle gå tillväga för att genomföra de tester 
som krävdes för att identifiera vilka bakomliggande faktorer som påverkar spontana 
givare. De bakgrundsvariabler som enkäten innehöll var nominala variabler, vilket är 
variabler som innefattar kategorier som inte går att rangordna (Bryman & Bell, 2013, s. 
348). Det innebar att det första steget blev att koda dessa för att möjliggöra fortsatt 
analys. För att säkerställa att kodningsfel hölls på en låg nivå granskades enkäterna två 
gånger och kodningen genomfördes med oss båda närvarande. I empiri och 
analyskapitlet har dataanalysprogrammet SPSS använts för att ta fram deskriptiv data 
som beskrev fördelningen mellan bakgrundsvariablerna. Vidare skapades index genom 
att två eller tre frågor som ämnade mäta samma sak aggregerades för att ett totalpoäng 
skulle bildas. För att testa den interna reliabiliteten och på så sätt minska risken för att 
frågorna inte var relaterade till samma mått, genomfördes en reliabilitetsanalys där 
måttet på cronbach alpha togs fram (Bryman & Bellman, 2013, s. 172). Vidare 
genomfördes en rad regressionsanalyser för att undersöka om det fanns något samband 
mellan de olika bakomliggande faktorerna och individens intention att börja skänka 
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pengar regelbundet. Genom regressionsanalyser fick vi således reda på vad en 
förändring av en bakomliggandefaktor skulle innebära för individens intention.  Även 
multipla regressionsanalyser genomföra för att undersöka vilken av dessa 
bakomliggande faktorer som hade det starkaste sambandet med intentionen. Genom 
dessa tester kunde vi således jämföra de olika bakomliggande faktorerna mot varandra. 
Under analysen utgick vi från ett konfidensintervall på 95 % vilket innebar att alla p-
värden under 0,05 räknades som signifikanta. Alltså att vi med 95 % sannolikhet fått ett 
korrekt svar (Bryman & Bell, 2013, s.361). Vi valde denna konfidensgräns för att vi 
ansåg att risken för att få ett resultat som beror på slumpen då är låg.   
 
Vi önskade jämn fördelning mellan kön, ålder och inkomst när det gällde den slutgiltiga 
enkätens respondenter. Lite mer än hälften av respondenterna som besvarade enkäten 
var kvinnor och således, lite mindre än hälften var män. Den sista gruppen bestod av 1,3 
% av respondenterna och dessa identifierade sig som hen. Så här långt motsvarade 
fördelningen den efterfrågade med en förhållandevis jämn fördelning mellan kön. 
Däremot nådde varken de olika åldersgrupperna eller inkomstnivåerna upp i samma 
jämna fördelning som förstudien. Den yngsta åldersgruppen (18-34år) representerade 
den största delen av respondenterna medan de andra tre inte uppgick till det efterfrågade 
antalet. I nästa avsnitt presenteras exakta siffror på fördelningen. Det här resultatet 
innebar således att vi inte uppnått den spridning mellan åldersgrupperna som vi önskat. 
Det går att diskutera huruvida detta kan ses som ett externt bortfall eller inte. Med ett 
externt bortfall menas de personer i urvalet som inte har möjlighet att besvara enkäten 
eller som vägrar att delta (Ejlertsson, 2014, s.158). I denna studies fall går det alltså att 
diskutera om anledningen till att vi inte uppnått den efterfrågade spridningen mellan 
åldersgrupperna berodde på att respondenterna som representerade de äldre 
åldersgrupperna helt enkelt vägrade att delta, inte fanns på sociala medier eller om 
respondenterna från förstudien helt enkelt inte speglade populationen representativt. I 
och med att det saknades en urvalsram för denna studie finns det en möjlighet att den 
fördelning vi strävat efter var felaktig. Om vi hade haft en förteckning över alla 
spontana givare i Sverige hade det kanske visat sig att den större delen av dem var 
mellan 18-34 år. Vidare går det även att diskutera hur pass aktiva de äldre 
åldersgrupperna är på Facebook. Då vi varit medvetna om att den äldre generationen 
inte använder Facebook i lika stor utsträckning som den yngre använde vi oss av fler 
äldre marknadsförare än yngre. Den skeva åldersfördelningen kan därför indikera att 
den äldre generationen skänker pengar regelbundet eller inte skänker pengar alls, i 
högre utsträckning och därmed inte kunnat delta i enkäten.  
 
Vidare gjorde valet av att genomföra en webbenkät att det var en omöjlighet att 
kontrollera hur stort det externa bortfallet faktiskt varit. Det finns inget sätt för oss att se 
hur många spontana givare som valt att inte svara på enkäten. Det vi dock med säkerhet 
kan säga är att enkäter ofta ger ett visst bortfall vilket i sin tur ökar risken för skevhet i 
resultatet (Bryman & Bell, 2013, s.248-249) För att minimera risken för detta skrev vi 
därför ett följebrev med tydliga instruktioner, samt postade en påminnelse efter en 
vecka (Ejlertsson, 2014, s.25). Det faktum att studien utgick från ett icke-
sannolikhetsurval, innebar att svarsfrekvensen inte är lika viktigt eftersom att även om 
samtliga personer i urvalet deltog skulle urvalet ändå inte vara representativt (Bryman 
& Bell, 2013. s. 251). 
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5. Empiri och analys 
I detta kapitel presenterar vi resultatet från vår slutgiltiga enkät. Kapitlet innefattar 
även en analys av dessa resultat då vi anser att det kommer underlätta för läsaren att 
ha analysen i direkt anslutning till resultatet. Den första delen redovisar fördelningen 
av respondenterna och spridningen mellan de olika bakgrundsvariablerna. Därefter 
följer resultat från de regressionsanalyser vi utfört för att undersöka eventuella 
samband mellan attityd, subjektiv norm, upplevd kontroll över beteende och intentionen 
hos spontana givare. Därefter följer en redogörelse för de olika framträdande beliefs 
och dess eventuella samband med de direkta måtten. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av resultatet.  
 

5.1 Respondenternas demografi 
Totalt besvarades enkäten av 197 respondenter. Av dessa var 156 (79,2%) spontana 
givare och tillhörde således målpopulationen för denna studie. Fördelningen mellan kön 
var någorlunda jämn där kvinnor utgjorde 55,1 % och män 43,6%. Vidare fanns en 
andel på 1,3 % som identifierade sig som hen. För deskriptiv data se appendix 3.  
 

 
 
Figur 6. Fördelning av kön (skapad av studiens författare, 2016) 

 
 
När man tittar på åldersgrupperna är fördelningen inte lika jämn. Den yngsta 
åldersgruppen (18-34år) är den största och står för 45,5% av alla respondenter, medan 
den äldsta åldersgruppen (64<) är den minsta och står för 14,1 %. De två mittersta 
åldersgrupperna, 35-49år och 50-64 år har någorlunda samma andel med 19,9% för den 
förstnämnda, respektive 20,5% för den sistnämnda.  
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Figur	7.	Fördelning av ålder (skapad av studiens författare, 2016) 
 
 
Även respondenternas inkomst hade en viss spridning. Den vanligast förekommande 
var kategorin 20 001-30 00 som stod för 34,0% medan kategorin 40 001< var den minst 
förekommande med 9,6 %. När det gäller de andra tre kategorierna, 0-10 000, 10 001-
20 000 och 30 001-40 000, låg procentsatsen mellan 15,4% och 21,2%. 
 
 

 
 
Figur 8. Fördelning av inkomst (skapad av studiens författare, 2016) 

 

5.2 Direkta mått 
Första steget i vår analys var att ta fram direkta mått på attityd, subjektiv norm, upplevd 
kontroll över beteendet, samt respondenternas intention. Detta gjordes genom att frågor 
som rörde samma beståndsdel kopplades ihop till ett och samma index. För att förenkla 
fortsatt analys ändrade vi om indexen så att alla startade på ett. Om vi exempelvis tittar 
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på det direkta måttet på attityd var det minsta måttet initialt tre då den bestod av tre 
frågor, något som vi ändrade så att det längsta måttet blev ett. Däremot skiljer det 
maximala måttet sig åt beroende på hur många frågor som kopplades ihop (se tabell 6). 
Det som var av intresse för oss var att ta reda på om de direkta måtten var över eller 
under mitten och således generellt mer positiva eller negativa.  
 
Efter att indexen tagits fram testades de genom en reliabilitetsanalys där måttet för 
cronbach´s alpha togs fram för att säkerställa att dessa index empiriskt hängde ihop. 
Detta visade att index för alla fyra faktorer gick att använda för vidare analys då måttet 
på samtliga översteg 0,8, något som Bryman och Bell (2013, s.172) menar brukar 
användas som en tumregel för vad som är en acceptabel nivå för den interna 
reliabiliteten. För att förenkla gjordes de direkta måtten i nästa steg om så att de alla, 
oavsett antal frågor inblandade kunde ha ett värde från ett till sju (se tabell 6). På skalan 
är ett värde på fyra neutralt medan allt under fyra kan ses som negativt och allt över som 
positivt. I tabellen nedan (tabell 6.) går att se att det direkta måttet på attityden är 4,9 
vilket således innebär att den generella övergripande attityden mot beteendet att börja 
skänka pengar regelbundet till en humanitär hjälporganisation i Sverige är positiv. Det 
direkta måttet på subjektiv norm är 2,47 vilket således innebär att populationen generellt 
inte upplever ett stort socialt tryck att börja skänka pengar regelbundet.  Den upplevda 
kontrollen över beteendet har ett värde på tre vilket innebär att även det måttet är 
negativt. Något som de direkta måtten visar och något som är intressant för denna studie 
är att det saknas en övergripande intentionen att utföra det specifika beteendet då värdet 
på intentionen är 2,61. Detta innebär således att generellt har spontana givare inte 
planerat att börja skänka pengar regelbundet. Ett resultat som var väntat då modellen 
(RAA) säger oss att om intentionen till ett beteende finns kommer det i de flesta fall 
utföras. Alltså är de som har intentionen med största sannolikhet redan regelbundna 
givare. I den fortsatta analysen är det därför av intresse att ta reda på vad det är så 
påverkar intentionen och således skulle kunna användas för att förändra den.  
 

	
Beståndsdel Frågor 

kopplats 
samman 

Alpha Direkt mått Omvandlat 
direkt mått 

Attityd 29, 30, 31 0,882 13,27 (max 19) 4,9 

Subjektiv norm 32, 33 0,905 4,6 (max 13) 2,47 

Upplevd kontroll över beteendet 34 x 3 (max 7) 3 

Intention 35, 36, 37 0,918 7,1 (max 19) 2,61 

 
Tabell	6.	Direkta	mått	(Skapad	av	studiens	författare,	2016) 
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Som ett första steg genomfördes regressionsanalyser mellan intentionen och de tre 
bakomliggande faktorerna attityd, subjektiv norm och upplevd kontroll över beteendet. 
Detta för att undersöka ifall dessa kan användas för att förutspå och förändra beteendet 
hos spontana givare. I figur 9 går det att utläsa att den bakomliggande faktorn attityd har 
ett signifikant samband med intentionen och en ostandardiserad B-koefficient på 0,528. 
Den ostandardiserade B-koefficienten visar hur stor effekt en förändring av den 
oberoende variabeln har på den beroende variabeln. Det innebär alltså att en ökning av 
attityden med ett, ökar intentionen med 0,528. Även den subjektiva normen hos 
spontana givare visade ett signifikant samband med intentionen där en ökning av den 
subjektiva normen med ett innebär en ökning av intentionen med 0,780 (se figur 10). 
Den tredje och sista bakomliggande faktorn, upplevd kontroll över beteendet, visar även 
den ett signifikant samband med intentionen till beteendet och har en ostandardiserad B-
koefficient på 2,11 (se figur 11). Av regressionsanalyserna går även att utläsa att alla tre 
samband är positiva och det innebär således att en ökning av den ena variabeln leder till 
en ökning av den andra. 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 0,176 1,057  0,166 0,868 

Attityd2 0,528 0,075 0,496 7,033 0,000 
a. Dependent Variable: intention2 
 

Figur	9.	Regressionsanalys	intention	-	attityd	(Skapad	av	studiens	författare,	
2016)	
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,517 0,597  5,894 0,000 

Subjektivnorm2 0,780 0,105 0,512 7,398 0,000 
a. Dependent Variable: intention2 
 
Figur	10.	Regressionsanalys	intention	-	subjektiv	norm	(Skapad	av	studiens	
författare,	2016) 
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Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 0,600 0,488  1,230 0,221 

UKB 2,111 0,136 0,782 15,575 0,000 
a. Dependent Variable: intention2 
Figur	 11.	 Regressionsanalys	 intention	 -	 upplevd	 kontroll	 över	 beteendet	
(Skapade	av	studiens	författare,	2016)	

	

5.3 Multipel regressionsanalys mellan intention och de 
oberoende variablerna 
Regressionsanalyserna ovan visade alltså att alla de tre bakomliggande faktorerna 
attityd, subjektiv norm och upplevd kontroll över beteendet hade ett signifikant 
samband med intention att börja skänka pengar regelbundet. Något som däremot inte 
framgick var vilken av dem som hade det starkaste sambandet med intentionen och 
således till störst grad kunde användas för att förutspå och förändra beteendet.  
 
För att ta reda på detta genomfördes därför en multipel regressionsanalys. Intentionen 
sattes som beroende variabel och testades mot det direkta måttet på attityd, subjektiv 
norm samt upplevd kontroll över beteendet. Resultatet från denna regressionsanalys 
(figur 12) visade att alla tre beståndsdelar var signifikanta då alla hade ett p-värde på 
under 0,05, vilket innebär att alla beståndsdelar är med och påverkar intentionen. Hela 
modellen visade en adjusted R square på 0,651 vilket betyder att 65,1% av variationen i 
den beroende variabeln (intention) kan förklaras av de oberoende variablerna (attityd, 
subjektiv norm och upplevd kontroll över beteendet). Genom att använda den 
standardiserade B-koefficienten går det att jämföra de tre bakomliggande faktorerna och 
den med störst värde är den som har störst effekt på den beroende variabeln. När vi tittar 
på de enskilda bakomliggande faktorerna kan vi se på värdet av den standardiserade B-
koefficienten att det är den upplevda kontrollen över beteendet som bidrar till högst 
grad till intentionen. 
 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) −1,602 0,729  −2,198 0,029 

UKB 1,736 0,151 0,646 11,515 0,000 
Attityd2 0,184 0,058 0,173 3,171 0,002 
Subjektivnorm2 0,207 0,085 0,136 2,436 0,016 

a. Dependent Variable: intention2 
	
Figur	12.	Multipel	regressionsanalys	(Skapad	av	studiens	författare,	2016) 



	
42	

5.4 Framträdande beliefs 
Det som är intressant med siffrorna ovan (figur 12) är att alla tre bakomliggande 
faktorerna hjälper till att förklara intention till beteendet och var således av intresse att 
studera vidare. Nästa steg i analysen blev då att undersöka om de framträdande beliefs 
som förstudiens tagit fram korrelerade med de direkta måtten på attityd, subjektiv norm 
samt upplevd kontroll över beteendet. För att göra detta gjordes interaktioner som sedan 
användes som oberoende variabler i en regressionsanalys.  
 

5.4.1 Behavioural beliefs och attityd  

De framträdande behavioural beliefs som framkom av förstudien och således var av 
intresse att testa var individens känsla av att bidra till att andra får det bättre, hens 
känsla av att göra någonting bra, vetskapen om vart de skänkta pengarna går samt 
donationens påverkan på privatekonomin. Frågorna fem till åtta i den slutgiltiga enkäten 
testade styrkan av dessa beliefs medan frågorna nio till tolv berörde huruvida det 
specifika beteendet, att börja skänka pengar regelbundet till humanitära 
hjälporganisationer, skulle resultera i dessa beliefs. Baserat på rekommendationer från 
Fishbein och Ajzen (2010, s.121) skapades ett index mellan olika frågor (se tabell 7). 
Det sammansatta värdet på de framträdande beliefs användes sedan i en 
regressionsanalys tillsammans med måttet på direkt attityd. Som tabellen nedan visar 
uppvisade endast två av de fyra behavioural beliefs signifikanta samband med attityden. 
Individens känsla av att bidra till att andra får det bättre och hens känsla av att göra 
någonting bra, hade ett signifikant samband med attityden till att börja skänka pengar 
regelbundet. Däremot saknades ett signifikant samband mellan vetskapen om vart de 
skänkta pengarna går samt påverkan på privatekonomin, med det direkta måttet på 
attityd. I appendix 4 återfinns varje enskild regressionsanalys för behavioural beliefs. 
 
Den standardiserade B-koefficienten för de två signifikanta beliefs visar att de 
tillsammans bidrar till attityden till beteendet i ungefär lika stor utsträckning (se figur 
12 & tabell 7). Detta är i linje med resultatet från Bekkers och Wiepkings (2011, s924-
931) litteraturstudie från 2011 där psykologiska fördelar för individen, så som en 
förbättrad självbild och den upplevda glädjen av att ge, listades som två orsaker till 
varför en individ donerar pengar eller inte. Guy och Patton (1989, s22-24) menar att den 
största skillnaden mellan köpsbeslutsprocessen och beslutsprocessen vid en donation är 
att uppfylla någon annans behov snarare än ens egna, något som regressionsanalyserna 
indikerar. Detta då det finns ett signifikant samband mellan känslan av bidra till att 
andra får det bättre och attityden till beteendet. Däremot visar regressionsanalysen 
tydligt att de två beliefs: huruvida pengarna faktiskt hamnar där de är avsedda att 
hamna, samt den negativa påverkan på individens privatekonomi som beteendet 
eventuellt kan medföra, inte är med formar attityden mot regelbundna donationer.  En 
förklaring till det kan vara att förstudiens respondenter inte var representativa för 
enkätundersökningens respondenter. Hade fördelning sett likadan ut mellan de två 
undersökningarna och bakgrundsvariablerna hade resultatet kanske sett annorlunda ut. 
Däremot har det visat sig att trots att det förekommit incidenter där det visat sig att 
pengarna inte hamnat där de är avsedda att hamna, så skänker vi mer än någonsin. Detta 
faktum går i linje med det våra resultat visar, det vill säga att individens vetskap om vart 
pengarna går inte har någon större påverkan på attityden och således intentionen.      
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Spontana givare värdesätter alltså känslan av att göra någonting bra och att bidra till att 
andra får det bättre. Det som däremot är intressant är att oavsett hur mycket dessa två 
beliefs bidrar till den positiva attityden är det inte attityden i sig som har den största 
påverkan på intentionen. Detta indikerar att om hjälporganisationerna skulle fokusera 
ytterligare på värdet en donation kan medföra kommer attityden att påverkas men i 
förlängningen skulle effekten på den faktiska intentionen bli större som om fokus lagts 
på en annan bakgrundsvariabel. Även om attityden i modellen är konceptuellt distinkt 
och skild från de andra två bakgrundsvariablerna kommer den precis som Fishbein och 
Ajzen menar uppvisa en viss grad av ömsesidigt beroende med de övriga två (2010, 
s.203). Solomon et al. (2013, 282) menar att en attityd kan uppstå genom att se andra 
individer i ens närhet utföra ett specifikt beteende, detta för oss in på den subjektiva 
norm en individ upplever.   
 

Framträdande 
behavioural beliefs 

Ihopkopplade 
frågor 

Standardiserad 
beta 
från 
regressionsanalys 

Signifikans 
nivå 

Att bidra till att andra får 
det bättre 

5 och 9 0,407 0,000 

Känslan av att göra något 
bra 

6 och 10 
 

0,408 0,000 

Att veta var de skänkta 
pengarna går 

7 och 11 −0,066 0,417 

Att ha god privatekonomi  8 och 12 
 

−0,011 0,896 

 

Tabell	7.	Resultat	behavioural	beliefs	(Skapad	av	studiens	författare,	2016)	

	

5.4.2 Normative beliefs och subjektiv norm  

När det gäller normative beliefs visade förstudien att viktiga individer och grupper 
kopplat till det specifika beteendet var; familj, vänner och hjälporganisationerna själva. 
Frågorna 13-15, samt 18-20 testade preskriptiva normer, det vill säga vad dessa viktiga 
individer och grupper tycker att individen ska göra samt hur villig individen är att göra 
som dessa individer eller grupper tycker. Fråga 16-17, samt 20-24 testade deskriptiva 
normer, det vill säga huruvida dessa viktiga individer och grupper utförde det önskvärda 
beteendet samt hur viktigt det är för individen att efterlikna dessa individer och gruppers 
beteenden. Det är alltså detta som gör att familj och vänner testas två gånger eftersom 
preskriptiva- och deskriptiva normer tillsammans utgör den subjektiva norm som en 
individ upplever. Det är således dessa som testats genom en regressionsanalys mot 
måttet på direkt subjektiv norm. Då hjälporganisationerna är mottagaren av donationen 
testas inte denna grupp som en deskriptiv norm.  



	
44	

 
Som tabellen nedan (tabell 8) visar finns inget signifikant samband mellan några av de 
framträdande normative beliefs som förstudien visat och det direkta måttet på subjektiv 
norm. Detta betyder alltså att varken familj, vänner eller hjälporganisationerna själva 
påverkar den subjektiva normen då det kommer till beteendet att börja skänka pengar 
regelbundet. I appendix 5 återfinns varje enskild regressionsanalys för normative 
beliefs. 
 
Den multipla regressionsanalysen visar att även om den subjektiva normen påverkar 
intentionen så är dess påverkan mindre än det två övriga bakgrundsfaktorerna, med en 
standardiserad B- koefficient på 0,136 (se figur 12). Det faktum att den subjektiva norm 
som en individ upplever kan kopplas till intentionen gör det intressant att undersöka de 
framträdande normative beliefs som förstudien identifierat. Även om vår förstudie 
tydligt visade att åtminstone familj (46,7%) och vänner (33,3%) var de individer och 
grupper som kommer påverka de spontana givarna till att börja skänka pengar 
regelbundet, visade den slutgiltiga enkätundersökningen att detta inte stämde. Det 
direkta måttet på den subjektiva normen var 2,47 (se tabell 6) på en skala upp till 7, där 
en 4:a är neutralt, vilket indikerar att de spontana givarna inte upplever ett starkt socialt 
tryck att utföra detta specifika beteende. Anledningen till att ingen av de framträdande 
normative beliefs har ett samband med den subjektiva normen kan således bero på två 
saker. Precis som diskussionen gällande attityd är inte förstudiens respondenter 
representativa för enkätundersökningens vilket kan ha påverkat resultatet. Fishbein och 
Ajzen (2010, s.131-143) menar att det inte är alla individer och grupper omkring en 
individ som i slutändan påverkar den subjektiva normen och beteendet utan endast de 
mest framstående. Det går alltså att diskutera huruvida förstudien verkligen 
identifierade de individer och grupper som är framträdande för spontana givare. En 
annan möjlig teori som skulle kunna förklara den höga svarsfrekvensen från förstudien 
är att oavsett om respondenterna kände ett socialt tryck eller ej besvarades den frågan 
genom att nämna de första fem individer och grupper respondenterna kunde komma på. 
När en individ ombeds nämna de första individer och grupper de kommer att tänka på är 
det troligt att vänner och familj hamnar högt upp på listan. Detta bevisades även genom 
den slutgiltiga enkätundersökningen där det framkom att den generella uppfattning är att 
det inte finns någon tydlig subjektiv norm. Även om ingen av de framträdande beliefs 
visade ett signifikant samband med den subjektiva normen hade vikten av ett sådant 
samband inte varit så stor då sambandet till den faktiska intentionen är den lägsta av de 
tre bakomliggande faktorerna.  
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Framträdande 
normative beliefs 

Frågor som kopplats 
samman 

Standardiserad beta 
från regressionsanalys 

Signifikans 
nivå 

Familjen 13 och 18 - 0,149 0. 064 

Vänner 14 och 19 0,148 0,063 

Hjälporganisationer 15 och 20 0,031 1,705 

Familjen 16 och 23 - 0,043 0,593 

Vänner 17 och 24 0,100 0,211 

Tabell 8. Resultat normative beliefs (Skapad av studiens författare, 
2016) 

 

5.4.3 Control beliefs och upplevd kontroll över beteendet  

De framträdande control beliefs som framkom av förstudien och således var av intresse 
att testa var individens uppfattning om hur enkel processen att börja skänka regelbundet 
var samt huruvida individen upplevde sig ha råd eller inte. Precis som vid behavioural- 
och normative beliefs skapades index mellan olika frågor för att kunna genomföra en 
regressionsanalys. Det sammansatta värdet på de framträdande beliefs användes sedan i 
en regressionsanalys tillsammans med måttet på upplevd kontroll över beteendet. I 
tabellen nedan (tabell 9) går att utläsa att bägge framträdande control beliefs hade ett 
signifikant samband med den upplevda kontrollen över beteendet. Det går således att 
säga en enkel process och ekonomiska möjligheter har ett samband med individens 
upplevda kontroll över beteendet. Det faktum att känslan av att ha råd har ett positivt 
samband med den upplevda kontrollen över beteendet och således i slutändan även ett 
positivt samband till intentionen, är i linje med Bekkers (2005, s.9) studie som visar att 
när kostnaden för en donation minskar ökar antalet donationer. Kostnader innebär inte 
endast den faktiska kostnaden utan den upplevda kostnaden av donationen (Wiepking & 
Breeze, 2009, s18). Det vill säga att när en individs känsla av att ha råd ökar kommer 
den upplevda kontrollen och i förlängningen hens intention öka. När en individs 
intention ökar, ökar även chanserna att beteendet kommer utföras (Fishbein & Ajzen, 
2010, s.22-24).  I appendix 6 återfinns varje enskild regressionsanalys för control 
beliefs. 
 
Fishbein och Ajzen (2010, 153-155) menar att även om en individ har en positiv attityd 
mot ett beteende och upplever ett tryck från omvärlden är detta inte alltid tillräckligt för 
att beteendet ska utföras. Förutom dessa två är kontrollen över beteendet en viktig 
aspekt. Genom vår analys framkom att den bakomliggande faktorn som påverkar 
intentionen i störst utsträckning är den upplevda kontrollen över beteendet som hade en 
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standardiserad B- koefficient på 0,646 (figur 12). Huruvida en individ tror sig kunna 
genomföra regelbundna donationer är alltså starkt korrelerat med intentionen till 
beteendet. Det direkta måttet på upplevd kontroll över beteendet har ett värde på tre 
vilket indikerar att spontana givare inte upplever sig ha kontroll över regelbundna 
donationer. Detta faktum gjorde det intressant för oss att undersöka de framträdande 
control beliefs som förstudien genererat. 
 
Regressionsanalysen visade att bägge dessa beliefs hade ett signifikant samband med 
den upplevda kontrollen över beteendet. Även om dessa beliefs korrelerar med den 
upplevda kontrollen i samma grad som de signifikanta behavioural beliefs korrelerar 
med attityden är dessa mer intressanta. Detta eftersom att intentionen till en mycket 
större grad påverkas av upplevd kontroll över beteendet än attityden till beteendet. För 
vår studie innebär det att resultatet från frågorna 27 och 28 är de mest intressanta då de i 
slutändan har störst effekt på intentionen. Nedan återfinns medelvärdet för resultatet på 
dessa frågor (tabell 10). Tabellen indikerar att även om respondenternas medelvärde 
ligger strax över det neutrala värdet (4) så är de inte övertygade om att processen 
kommer att vara enkel och att de kommer att ha råd att börja skänka pengar 
regelbundet. Detta går att jämföra med medelvärdet (1,53) på fråga 14 som handlar om 
det sociala tryck de spontana givarna upplever från sina vänner.  
 
 
 
Framträdande control 
beliefs 

Frågor som kopplats 
samman  

Standardiserad beta 
från 
regressionsanalys 

Signifikans 
nivå 

Att processen är enkel 25 och 28 0,407 0,000 

Att ha råd 26 och 27 
 

0,408 0,000 

 
 
Tabell 9. Resultat control beliefs (Skapad av studiens författare, 2016) 

 
 
Fråga Medelvärde 1-7 

27-Jag kommer att ha råd att börja skänka regelbundet 4,44 

28- Processen kommer vara enkel 4,04 

14-Vänners påverkan 1,53 
 
 
 
Tabell	10.	Medelvärden	av	frågor	(Skapad	av	studiens	författare,	2016)	
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5.5 Sammanfattning av resultat 
Med hjälp av resultatet från enkätundersökningen kan vi alltså konstatera att alla de 
bakomliggande faktorerna attityd, subjektiv norm och upplevd kontroll över beteendet 
påverkar intentionen till att börja skänka pengar regelbundet till humanitära 
hjälporganisationer. Som resultatet i avsnitt 5.3 visade kan variationen i intentionen 
förklaras till 65,1% av de oberoende variablerna attityd, subjektiv norm och upplevd 
kontroll över beteendet. Den bakomliggande faktorn som till störst grad påverkar 
intentionen hos gruppen spontana givare är den upplevda kontrollen över beteendet. 
Detta går att utläsa genom värdet av den standardiserade B-koefficienten där upplevd 
kontroll har ett värde på 0,646 vilket går att jämföra med de andra två där attityd har ett 
värde på 0,173 medan subjektiv norm har ett värde på 0,136 (se figur 12). Det som är 
viktigast för att spontana givare ska ha intentionen att börja skänka pengar regelbundet 
till en humanitär hjälporganisation i Sverige är således att de upplever sig ha kontroll 
över beteendet. Det faktum att alla tre bakomliggande faktorer hade ett signifikant 
samband med intentionen att utföra beteendet innebär att alla framträdande beliefs 
således blev av intresse att analysera vidare. Vid vidare analys visade det sig att de 
behavioural beliefs som hade ett signifikant samband med attityden var att bidra till att 
andra får det bättre samt känslan av att göra någonting bra. Ingen av de framträdande 
normative beliefs som förstudien genererat uppvisade ett samband med den subjektiva 
normen. Däremot kunde bägge de framträdande control beliefs som förstudien genererat 
kopplas till den upplevda kontrollen över beteendet. I figur 13 redovisas alla de 
bakgrundsfaktorer som visat ett signifikant samband, samt deras standardiserade B-
koefficient. 
 

 
 
Figur 13. Signifikanta värden i modellen (Skapad av studiens författare, 2016) 

 



	
48	

6. Slutsats och rekommendationer 
I detta kapitel har vi för avsikt att inleda med att besvara studiens frågeställning följt av 
slutsatser som går att dra från det som empiri- och analyskapitlet visat. Detta följs av 
praktiska rekommendationer till hjälporganisationer som ämnar till att användas för att 
omvandla spontana givare till regelbundna givare och på så vis öka donationerna över 
tid.  
 

6.1 Frågeställning besvaras  
I inledningskapitlet återfinns vår frågeställning som lyder:  
 
Vad påverkar en spontan givares intention att förändra sitt beteende och bli 
regelbunden givare? 
 
Resultatet från denna studie visar att alla de tre bakomliggande faktorerna attityd, 
subjektiv norm och upplevd kontroll över beteendet, påverkar spontana givares intention 
att förändra sitt beteende och börja skänka pengar regelbundet. Ju mer positiv attityden 
mot regelbundna donationer är desto troligare är det att det önskvärda beteendet utförs. 
Subjektiv norm och vad viktiga individer och grupper i ens närhet gör och tycker 
kommer även det att påverka intentionen till att utföra regelbundna donationer. Däremot 
är det den upplevda kontrollen över beteendet som i störst utsträckning påverkar 
intentionen. Det innebär således att den upplevda kontrollen över beteendet är mest 
användbar när det gäller att både förutspå och förändra det specifika beteendet.   
 
I och med att frågeställningen har besvarats har även studiens syfte uppfyllts. Syftet 
som återfinns i avsnitt 1.5 lyder:  
 
Syftet med denna studie är att identifiera vilka av de bakomliggande faktorerna, attityd, 
subjektiv norm och upplevd kontroll, som påverkar spontana givares intention att 
förändra sitt beteende och bli regelbunden givare. Vidare ämnar studien att ge konkreta 
rekommendationer till humanitära hjälporganisationer som de kan använda för att 
förändra beteendet hos spontana givare och på så vis öka antalet regelbundna givare.  
 
Utifrån den empiri vi samlat in och utifrån de analysmetoder vi använt har vi identifierat 
att alla de tre bakomliggande faktorerna, attityd, subjektiv norm och upplevd kontroll 
påverkar spontana givares intention. Utifrån dessa resultat ges även praktiska 
rekommendationer till humanitära hjälporganisationer i syfte att öka antalet regelbundna 
givare (se avsnitt 6.3). 
 
 

6.2 Slutsats 
Resultatet från en enkätundersökning likt denna ger organisationer möjligheten att lära 
känna sina givare och använda informationen studien genererar för att både förutspå och 
förändra deras beteenden (Fishbein & Ajzen, 2010). Precis som Guy och Patton (1989, 
s. 28) menar kan sådan information användas för att utforma attraktiv marknadsföring. I 
avsnitt 3.4 där det beskrivs hur ett beteende kan förändras klargörs att det i första hand 
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är av vikt att ta reda på om det faktiskt finns en intention även om beteendet inte utförs, 
eller om intentionen helt och hållet saknas. I denna studies fall är det direkta måttet på 
intentionen 2,61 (se tabell 6). Detta innebär således att spontana givare generellt saknar 
intention att börja skänka pengar regelbundet inom det närmsta halvåret. Enligt Fishbein 
och Ajzen (2010, s. 331-334) måste fokus därför läggas på att förändra denna.  
 
En förändring av intentionen kan endast ske genom att förändra attityd, subjektiv norm 
och upplevd kontroll (Fishbein & Ajzen, 2010, s. 331-334). För att kunna förändra 
dessa, måste modellens tre beliefs: behavioural-, normative- och control beliefs först 
förändras (Fishbein & Ajzen, 2010, s. 331-334). Resultatet av den slutgiltiga 
enkätundersökningen har visat vilka av spontana givares beliefs som fokus måste ligga 
på för att förändra intentionen och i förlängningen beteendet.  
 
Den generella attityden till beteendet är positiv vilket innebär att spontana givare har en 
positiv attityd gentemot beteendet att börja skänka pengar regelbundet till humanitära 
hjälporganisationer (se tabell 6). Även om attityden i dagsläget är positiv är det precis 
som Solomon et al. (2013, s.282) menar något som kan förändras över tid vilket innebär 
att hjälporganisationer kan använda informationen från denna studie för att öka den 
positiva attityden mot beteendet. Något som i sin tur kan förändra intentionen. Det 
signifikanta sambandet mellan intentionen och attityden innebär att det finns skäl till att 
öka känslan av att göra något bra samt och att bidra till att andra får det bättre då detta 
kommer påverka attityden positivt.  
 
När det kommer till normative beliefs och den subjektiva normen visar siffrorna ett 
resultat som gör att vi kan konstatera att spontana givare inte låter sig påverkas av 
familj, vänner eller hjälporganisationerna själv, utan tar beslut om regelbundna 
donationer till stor del på egen hand. Även om den subjektiva normen visar ett 
signifikant samband med intentionen kan inte resultatet från denna studie användas till 
fördel för hjälporganisationer. Detta då ingen av de framträdande normative beliefs som 
förstudien visat hade ett signifikant samband med den subjektiva normen.    
 
Även om resultatet visat att alla tre bakomliggande faktorer bidrar till intentionen är det 
viktigaste att spontana givare upplever att det har kontroll över beteendet för att de ska 
börja skänka pengar regelbundet. För att en spontan givare ska känna att hen har 
kontroll över beteendet är det alltså viktigt att hen har de ekonomiska möjligheterna 
som krävs, samt att processen att teckna ett sådant avtal är enkel. Medelvärdena från 
fråga 27 och 28 innebär alltså att även om vissa spontana givare upplever sig ha råd och 
anser att processen är enkel så finns det utrymme för förbättring (se tabell 10). Det 
faktum att värdet är nära neutralt kan ses positivt för hjälporganisationer då det är lättare 
att vända ett kanske till ett ja, än ett definitivt nej till ett ja. Det innebär alltså att för att 
omvandla spontana givare till regelbundna givare måste hjälporganisationer se till att 
processen att teckna ett regelbundet givande både upplevs och är enkel samt att de 
spontana givarna känner att de har råd.  
 
Precis som presenterat i teorikapitlet är regelbundna donationer av stor vikt för 
hjälporganisationer då de är starkt relaterade till deras intäkter (O’ Reilly et al., 2012, 
s.65). Däremot är det, precis som Khodakarami et al. (2015, s. 77) framhåller en 
utmaning för industrier utan ett vinstdrivande syfte att utveckla sådana långvariga 
relationer som regelbundna donationer kan innebära. De menar att för utveckla 
långvariga relationer är det därför av stor vikt att lära känna givaren (Khodakarami, et 
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al., 2015, s. 77) för att sedan använda den informationen som ett verktyg för att utforma 
marknadsföringen och på så sätt attrahera fler givare (Guy & Patton, 1989, s. 28). 
 
Idag finns möjligheten att teckna ett avtal för regelbundet givande via flera olika 
kanaler, exempelvis telefon, hemsida, via en värvare eller att en viss summa adderas på 
din telefonräkning varje månad. Det finns alltså olika metoder som möjliggör att 
individen själv kan välja den metod som upplevs enklast och passar hen bäst. Detta 
indikerar att det idag inte är någon krånglig process, utan att det i första hand handlar 
om att hjälporganisationer måste förmedla processens enkelhet till de potentiella 
givarna. Detta kan förslagsvis ske genom övertygande kommunikation i ljud, bild eller 
text där det är av vikt att innehållet är av betydelse för mottagaren (Fishbein & Ajzen, 
2010, s.338-345). Det finns inget facit på exakt vilken typ av argument som ska 
inkluderas och hur meddelandet ska struktureras när det kommer till övertygande 
kommunikation (Fishbein och Ajzen, 2012, s. 341-345). Däremot har Fishbein och 
Ajzen (2010, 341-345) satt några generella riktlinjer för vad ett effektivt budskap bör 
innehålla. De argumenterar för att det önskvärda beteendet bör vara tydligt definierat, 
och att meddelandet riktas mot det belief (behaviour, normative, control) som 
identifierats genom enkätundersökningen som viktigast för populationen. I detta fall 
alltså control beliefs samt att främja känslan av att processen att både teckna och avsluta 
ett regelbundet givande kommer vara enkel. Vidare är det av stor vikt att argumentet är 
formulerat så att individen känner att det är relevant, för att öka chansen att denne ska 
bli bli motiverad att noggrant processa informationen. Detta eftersom en noggrant 
bearbetad informationsprocess ökar chanserna att förändra ett beteende (Evans et al., 
2008, s.110). Förutom detta bör hjälporganisationerna fundera på om meddelandet ska 
anspela på spontana givares emotionella eller rationella känslor (Solomon et al., 2010, 
s.300). Resultatet från vår studie föreslår att bägge två kan fungera då det visar att det 
finns ett signifikant samband mellan både individernas emotionella- och rationella 
känslor och intentionen. Detta då vi menar att en spontan givares emotionella känslor 
går att koppla ihop med känslan av att göra något bra samt att bidra till att andra får det 
bättre. På samma sätt menar vi att det går att koppla ihop en spontan givares rationella 
känslor med huruvida hen upplever att hen har råd samt huruvida processen att teckna 
ett avtal kommer vara enkel. Även om donationer till hjälporganisationer ofta 
marknadsförs med hjälp av att anspela på givarnas emotionella känslor, har resultatet 
från denna studie visat att när det handlar om spontana givare är det rationella känslor 
(upplevd kontroll) som i störts utsträckning påverkar intentionen. Vi föreslår därför att 
den övertygande kommunikationen fokuseras på dessa.  
 
Att få spontana givare att känna att de har råd att skänka pengar regelbundet kan vara 
svårt, speciellt med tanke på resultatet från fråga 27 där det visade sig att flera givare 
inte ansåg att de skulle ha råd med regelbundna donationer inom det närmsta halvåret. 
Det här innebär således att hjälporganisationer måste tänka annorlunda och inte försöka 
övertyga givarna om att exempelvis 100 kronor i månaden inte är en stor summa utan 
istället möjliggöra för andra typer av regelbundna donationer. I avsnitt 6.3 presenteras 
förslag på detta och konkreta rekommendationer till hjälporganisationer.   
 

6.3 Rekommendationer till hjälporganisationer 
Förutom att identifiera vilka av de bakomliggande faktorerna som påverkar intentionen 
hos spontana givare till att börja skänka pengar regelbundet, ämnade denna studie till att 
ge hjälporganisationer praktiska rekommendationer utifrån resultatet. Studiens resultat 
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indikerar att spontana givare saknar intentionen att börja skänka pengar regelbundet. 
För att förändra intentionen och omvandla spontana givare till regelbundna givare krävs 
det att processen att teckna ett sådant avtal både är, och upplevs enkel, samt att få 
spontana givare att känna att de har råd med regelbundna donationer. Så hur görs 
processen enkel och hur får man en spontan givare att känna att hen har råd?  
 
Som presenterat ovan finns det i dagsläget olika alternativ för hur en individ kan gå 
tillväga när hen ska teckna ett regelbundet givande. Det största hindret som 
hjälporganisationerna måste överkomma är därför att lyckas förmedla till de spontana 
givarna om processens enkelhet. Vårt förslag är därför att använda den externa 
kommunikationen för att tydligare än idag, förmedla till de potentiella givarna att det 
finns olika sätt att teckna ett regelbundet givande. Denna information kan med fördel 
kombineras med reklamfilmer där steg för steg instruktioner tydliggör för de spontana 
givarna hur de kan gå tillväga för att teckna ett regelbundet givande och på så sätt 
kommunicera processens enkelhet.  
 
I avsnitt 6.2 konstateras att regelbundna donationer bör finnas i fler varianter som kan 
möjliggöra en ökat känsla av att ha råd. Ett konkret exempel är att ge givarna 
möjligheten att på ett enkelt sätt slå av och på sin donation inför nästkommande månad i 
de fall då hens inkomst eller utgifter kommer variera. Detta medför att den upplevda 
kontrollen över beteendet ökar. Denna typ av donation liknar på många sätt en spontan 
donation då det går att avstå i de fall givaren inte upplever att hen har råd.  Skillnaden är 
dock att hjälporganisationer ges en möjlighet att planera sitt arbete i högre grad än vid 
enbart spontana donationer då denna typ av donation innebär att de kan förutspå sina 
inkomster för nästkommande månad.  
 
Ett annat exempel på hur en individs känsla av att ha råd kan främjas är att möjliggöra 
för regelbundna donationer av mindre belopp än det finns möjlighet till hos de flesta 
organisationer i dagsläget. Möjligheten att exempelvis skänka 20 kronor varje månad 
skulle innebära att fler upplevde sig ha råd med regelbundna donationer. Ytterligare ett 
sätt att öka valmöjligheten och att anpassa det regelbundna givandet efter individen är 
att erbjuda ett längre tidsintervall mellan donationerna. Idag sker det regelbundna 
givandet i störst utsträckning månadsvis. Genom att erbjuda givarna en möjlighet att 
kunna skänka exempelvis en gång per kvartal eller halvår ges givaren en möjlighet att 
anpassa donationerna efter den egna livssituationen, vilket kan öka känslan av att ha 
råd. Detta då känslan av att ha råd inte enbart, precis som presenterat i teorikapitlet, 
handlar om faktiska pengar.   
 
Förslagen på dessa alternativa sätt att skänka regelbundet innebär att den insamlade 
summan kan blir mindre än om de spontana givarna tecknat ett regelbundet givande 
som det ser ut idag. Trots detta kvarstår fördelen med att hjälporganisationerna på ett 
effektivare sätt kan beräkna och planera sitt arbete. Detta då de i förväg vet hur mycket 
pengar som kommer in till organisationen. En annan fördel är att dessa nya former av 
regelbundna donationer inte är öronmärkta i samma utsträckning som spontana 
donationer och organisationerna kan således fördela pengarna efter behov i större 
utsträckning.  För att dessa rekommendationer ska fungera effektivt är det av stor vikt 
att hjälporganisationerna tydligt förmedlar de nya alternativen till de spontana givarna. 
Utan vetskap om dessa förändringar kommer inte spontana givares upplevda kontroll 
påverkas och intentionen kommer således inte kunna förändras.  
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Förutom den upplevda kontrollen över beteendet uppvisade även attityden ett 
signifikant samband med intentionen. Även om attityden inte visade ett lika stort bidrag 
till intentionen som den upplevda kontrollen så ger vi nedan en konkret 
rekommendation på hur den positiva attityden till beteendet kan upprätthållas. Vi har 
tidigare presenterat att hjälporganisationer bör fokusera mer på givarnas rationella 
känslor i sin kommunikation för att överkomma hindret som finns gällande den 
upplevda kontrollen över beteendet. Vi vill dock fastslå att de emotionella känslorna 
inte bör bortses från helt då detta bidrar till den positiva attityden till beteendet. För att 
fortsatt förmedla att givarna genom regelbundna donationer är med och bidrar till att 
andra får det bättre föreslår vi att hjälporganisationer bör utöka informationen om vad 
donationerna bidragit till. Detta kan ske genom exempelvis nyhetsbrev och tv-reklam.  
 
Sammanfattningsvis bör hjälporganisationer fokusera på tre saker: 

• Förmedla processens enkelhet 
• Möjliggöra ett individanpassat regelbundet givande 
• Utöka informationen om vad donationer bidrar med 
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7. Studiens bidrag och begränsningar  
I detta kapitel redogörs för vad denna studie bidrar till, såväl praktiskt som teoretiskt 
samt vad detta kan ha för samhälleliga implikationer. Detta följs av en diskussion som 
rör studiens begränsningar samt ges förslag på framtida forskning som vi identifierat 
ett behov av.  
 

7.1 Teoretisk och praktiskt bidrag 
Genom denna studie har vi konstaterat att det som i störst utsträckning påverkar 
spontana givares intention att börja skänka pengar regelbundet är den upplevda 
kontrollen över beteendet. Även om vårt resultat är i linje med Fishbein och Ajzens 
teori reasoned action approach, som beskriver att en individs intention att utföra ett 
beteende kan härledas till hens attityd, subjektiva norm och upplevda kontroll över det 
specifika beteendet, innebär detta att studien ger ytterligare ett teoretiskt bidrag. 
Resultatet bevisar att teorin går att använda i ytterligare en kontext.    
 
Vidare visade det sig i det här fallet att precis som författarna menar kommer en spontan 
givare inte börja skänka pengar regelbundet om kontroll över beteendet saknas oavsett 
om hen har en positiv attityd mot beteendet och känner ett socialt tryck (Fishbein & 
Ajzen, 2010, 153-155). I den här studiens fall hade spontana givare en positiv attityd 
mot beteendet, men trots detta har de inte valt att skänka pengar regelbundet då de inte 
upplever sig ha råd samt till viss mån upplever att processen inte är enkel. 
 
Förutom detta bidrar den här studien med information som ökar förståelsen för olika 
typer av givare, i det här fallet spontana givare, och dess beteende. Något som O’ Reilly 
et al. (2012, s.78) lyfte som förslag till framtida forskning. Vi har genom resultatet 
kommit fram till vad det är som påverkar en spontan givare att förändra sitt beteende 
och börja skänka regelbundet.  
 
Studiens praktiska bidrag är rekommendationer till hjälporganisationer som kan 
användas i syfte att öka antalet regelbundna givare och på så vis öka flexibiliteten och 
donationerna över tid.  
 

7.2 Samhälleligt bidrag  
Med den situation som råder i världen idag, där det pågår allvarliga kriser i 27 länder 
och 89,4 miljoner människor är i behov av hjälp finns ett ökat behov av monetära bidrag 
till hjälporganisationers arbete. I dagsläget möter inte de bidrag som kommer in det 
ökade behovet. Förutom detta har även skattereduktionen på bidrag avskaffats vilket 
hjälporganisationer känner oro inför. Utifrån ett medmänskligt perspektiv är det därför 
av stort intresse för samhället att öka andelen regelbundna donationer för att möta 
behovet samt underlätta hjälporganisationers arbete. Genom denna studie har vi 
identifierat vilka av de bakomliggande faktorerna som påverkar en spontan givares 
intention till att börja skänka pengar regelbundet. Utifrån vårt resultat har vi formulerat 
konkreta rekommendationer på hur hjälporganisationer kan arbeta för att möta de 
barriärer som spontana givare känner inför regelbundna donationer. Detta innebär 
således att studiens resultat bidrar till att möta den ökande efterfrågan av donationer till 
förmån för hjälporganisationers arbete för att hjälpa människor i drabbade områden.   
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7.3 Studiens begränsningar 
Denna studies främsta begränsning är att det inte funnits någon möjlighet att genomföra 
studien med ett sannolikhetsurval då det saknats en urvalsram för populationen. Detta 
innebär således att studiens resultat inte går att generalisera för alla spontana givare i 
Sverige utan enbart kan ses som en indikator av olika samband. Vidare uppnådde denna 
studie inte den önskvärda fördelningen när det gäller bakgrundsvariablerna ålder och 
kön något som, precis som diskuterats genomgående i arbetet, kan bero på att enkätens 
svarsfrekvens faktisk speglar den verkliga populationens fördelning eller vara ett 
resultat av metodvalet.  
 
Mandler (1967) har genom sin forskning påvisat att en individ är kapabel att bearbeta 
fem till nio beliefs och det således är dessa som bestämmer en individs attityd, 
subjektiva norm och upplevda kontroll mot ett beteende (Fishbein & Ajzen, 2010, s.99). 
Denna studie har dock enbart kunnat identifiera två framträdande behavioural beliefs, 
två control beliefs och inga normative beliefs. Detta indikerar att det kan finnas 
ytterligare beliefs som påverkar attityden, subjektiva normen och den upplevda 
kontrollen till beteendet att börja skänka pengar regelbundet. Det faktum att studiens 
resultat inte bidragit med något normative belief som har ett signifikant samband till 
den subjektiva normen innebär således att informationen om att den subjektiva normen 
bidrar till intentionen inte kan användas för att ge hjälporganisationer några konkreta 
rekommendationer. Ytterligare en begränsning med denna studie är att det faktum att 
enkäten publicerats online innebär att det inte funnits någon möjlighet att analysera det 
eventuella externa bortfallet.   
 
Det faktum att vi valt att begränsa oss till att enbart undersöka spontana givare kan ha 
inneburit att vi gått miste om värdefull information om vad som fick dem att förändra 
sitt beteende och bli regelbunden givare. Sådan information hade kunna bidra till 
ytterligare rekommendationer till hjälporganisationernas arbete. Det här är något vi är 
medvetna om kan ha begränsat vårt resultat och har därför föreslagit detta som framtida 
forskning (se avsnitt: 7.4)  
 

7.4 Framtida forskning 
Då denna studie ämnat till att identifiera vad som påverkar en spontan givares intention 
att förändra sitt beteende och på så vis öka förståelsen för spontana givare, är resultatet 
från denna studie något som går att bygga vidare på. Det faktum att det i dagsläget 
saknas en urvalsram har gjort det till en omöjlighet att genomföra denna studie med ett 
sannolikhetsurval. Det som resultatet däremot indikerat är att när det kommer till 
spontana givare finns det ingen jämn fördelning mellan ålder, kön och inkomst. Därmed 
anser vi att genomföra samma studie men med ett sampel vid förstudien som är mer 
representativt för populationen kan möjliggöra att fler framträdande beliefs med 
signifikant korrelation till de bakomliggande faktorerna identifieras. Vidare skulle en 
sådan här studie ha mycket att vinna på att en uppföljning gjordes sex månader efter 
första tillfället. På så vis skulle det gå att säkerställa om den identifierade intentionen 
överensstämde med det faktiska utfallet. En sådan uppföljning skulle kunna göras 
genom att sprida enkätundersökningen på annat sätt än via sociala medier där forskaren 
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har kontroll över vem som svarar på enkäten och på så vis kan kontakta respondenten 
igen.   
 
Denna studie har identifierat den upplevda kontrollen över beteendet och främst känslan 
av att ha råd som det som har störst påverkan på intentionen. Därför finns det ett 
intresse att undersöka om de föreslagna åtgärderna faktiskt skulle innebära att 
intentionen att börja skänka pengar regelbundet skulle förändras. Det vill säga en 
utvärdering av de rekommendationer vi lämnat till hjälporganisationerna. Vidare 
innebär valet av metod att resultatet från denna studie visar hur någonting är, det vill 
säga hur en spontan givares intention påverka och inte varför. För att ta reda på detta 
föreslår vi kvalitativa intervjuer som ett komplement till denna studie. Det skulle bidra 
till en djupare förståelse för en spontan givares beteende kring en donationssituation.   
 
Då spontana givare, precis som vi diskuterat tidigare, kan ses som en heterogen grupp 
föreslår vi att framtida forskning undersöker eventuella undersegment inom 
populationen och vad som kännetecknar dessa. Sådan information kan göra det lättare 
att rikta sin marknadsföring på ett mer effektivt sätt. Ytterligare förslag på framtida 
forskning är därför att ta reda på vilka marknadsföringskanaler som är mest effektiva för 
populationen och dess eventuella undersegment.  
 
Vi tror även att en studie genomförd på regelbundna givare kan bidra till att ytterligare 
förstå spontana givare och vad som krävs för att dessa ska förändra sitt beteende. 
Genom att förstå vad som fick regelbundna givare att förändra sitt beteende kan 
värdefull kunskap genereras som kan användas i det fortsatta arbetet. 
 
Vi uppmanar andra forskare att utöka kunskapen om vad det är som kännetecknar en 
spontan givare och vad det är som gör att hen, trots den positiva inställningen till en 
donation, inte valt att teckna ett regelbundet givande. Detta då den situation som råder i 
världen just nu innebär ett ökat behov för regelbundna donationer för att möjliggöra ett 
effektivare arbete för hjälporganisationer.  
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8. Sanningskriterier  
I detta kapitel återfinns diskussion kring studiens reliabilitet, såväl den interna 
reliabiliteten, interbedömarreliabiliteten som stabilitet. Vidare diskuteras studiens 
replikerbarhet samt studiens validitet. 
 

8.1 Studiens reliabilitet  
När man talar om reliabilitet handlar det om huruvida en studie är konsekvent (Saunders 
et al., 2007, s. 149). Med det menas huruvida resultaten av en undersökning skulle 
förbli desamma, eller liknande, om undersökningen genomfördes ytterligare en gång på 
samma sätt. Något som är av extra stor vikt vid kvantitativ forskning då fokus ligger på 
att kunna generalisera sina resultat (Bryman & Bell, 2013, s. 63).  
 
När en forskare önskar bedöma huruvida ens studie har god reliabilitet eller inte finns i 
huvudsak tre faktorer som spelar in; stabilitet, intern reliabilitet samt 
interbedömarreliabilitet (Bryman & Bell, 2013, s.171). Med stabilitet menas hur väl 
måttet över tid kommer ge samma resultat (Bryman & Bell, 2013, s. 171). I vår studies 
fall skulle det innebära att det direkta måttet på exempelvis attityd inte skulle skilja från 
resultatet om vi mätte attityden ännu en gång. För att testa ett måtts stabilitet kan man 
göra ett så kallat test-retest som utgår från att låta respondenterna svara på samma 
frågor ytterligare en gång för att sedan se korrelationen av dessa två resultat. Då vår 
undersökning var i form av en enkät som distribuerades online var test-retest omöjliga 
för oss att genomföra. Detta eftersom vi inte vetat vilka som svarat på enkäten och 
således inte kunnat kontakta dem för att be dem fylla i enkäten ytterligare en gång. Det 
vi däremot har kunnat testa är den interna reliabiliteten för vår undersökning. När man 
testar den interna reliabiliteten testar man hur väl två eller flera sammansatta indikatorer 
är relaterade till samma mått (Bryman & Bell, 2013, s. 171). I vår studie användes flera 
frågor för att ta fram ett direkt mått på attityd, subjektiv norm och intention genom att 
de slogs ihop till ett index. För att ta reda på hur väl dessa index hängde samman 
gjordes därför en reliabilitetsanalys där måttet för cronbach alpha togs fram. Cronbach 
alpha är ett vanligt mått för att mäta just den interna reliabiliteten och måttet kan variera 
mellan en siffra på ett och noll, där ett symboliserar perfekt intern reliabilitet och siffran 
noll ingen reliabilitet (Bryman & Bell, 2013, s. 172). I alla fall vi testade Cronbach 
alpha hade våra index ett mått på över 0,8 vilket brukar ses som den acceptabla nivån av 
intern reliabilitet (Bryman & Bell, 2013, s. 172). Två av våra tre index hade ett mått på 
över 0,9 vilket indikerar mycket hög intern reliabilitet.  
 
Den tredje faktorn som spelar in på reliabiliteten är interbedömarreliabiliteten som 
handlar om forskarnas subjektiva bedömningar och tolkning av data (Bryman & Bell, 
2013, s 171). Denna typ av reliabilitet är därför mer intressant vid en kvalitativ studie 
eftersom det innebär att forskaren gör fler tolkningar än vi en kvantitativ studie 
(Bryman & Bell, 2013, s. 171 & s. 291). Förutom detta har även vår studie utgått från 
ett objektivistiskt synsätt vilket gör att denna aspekt inte är av lika hög relevans. Detta 
eftersom vi strävat efter att utesluta egna värderingar och tolkningar i högsta möjliga 
mån och istället utgått från de data vi tagit fram med hjälp av vår enkätundersökning. I 
vår förstudie användes dock öppna frågor vilket kräver en viss tolkning då svaren sedan 
skall kategoriseras. För att minska risken för att vi som forskare tolkat resultaten och 
kategoriserat på olika sätt, valde vi att kategorisera svaren tillsammans. Vidare bör 
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nämnas att förstudien endast använts i syfte att konstruera den slutgiltiga enkäten. Inget 
större fokus har alltså lagts på att analysera förstudien och den har inte heller fått något 
större fokus i resultatdelen.   
 
I och med att denna studie utgått från ett icke sannolikhetsurval går det inte att 
säkerställa att resultatet skulle se likadant ut om studien genomfördes igen. Detta då ett 
icke sannolikhetsurval innebär en begränsad generaliserbarhet av resultatet. Trots detta 
ser vi resultatet från denna studies resultat som värdefull då det är omöjligt att 
genomföra ett sannolikhetsurval då det saknas en urvalsram. Det går alltså inte att säga 
att resultatet från denna studie gäller för alla spontana givare i Sverige, däremot 
indikerar det hur det skulle kunna vara.  
 

8.2 Studiens replikerbarhet 
Ännu ett kriterium när det kommer till att bedöma trovärdigheten av en studie är 
replikerbarheten (Bryman & Bell, 2013, s. 63). Med det menas hur väl forskaren 
presenterar studiens tillvägagångssätt. Ju tydligare beskrivet, desto högre replikerbarhet 
då detta möjliggör för andra forskare att göra om samma undersökning (Bryman & Bell, 
2013 s. 63). I vår studie har vi aktivt arbetat med att tydligt klargöra våra metodval. Hur 
och varför vi valt de respondenter vi gjort, hur vi nått dessa, vilka teorier och begrepp 
som är använda, hur vi konstruerat vår enkät, samt hur vi analyserat den insamlade data. 
Studiens replikerbarhet är med andra ord hög. Däremot går det att, precis som 
presenterat tidigare, diskutera huruvida resultatet kommer bli detsamma om studien 
genomförs på samma sätt igen. Detta eftersom att studien generaliserbarhet är 
begränsad, något som innebär att för att vara säker på att få samma resultat krävs det att 
exakt samma respondenter svarar på enkäten igen.  
 

8.3 Studiens validitet 
Precis som Barmark och Djurfeldt (2015, s. 51-52) beskriver är det nästintill omöjligt 
att hitta de variabler som perfekt mäter det vi avser att mäta och en studie kommer 
således innehålla en viss nivå av systematiska fel. Ett stort systematiskt mätfel innebär 
att studien har en låg validitet (Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 51-52). Med validitet 
menas huruvida studiens mått verkligen mäter det den är avsedd att mäta (Ejvegård, 
2009, s. 78-79) i vårt fall, huruvida vår enkät verkligen mäter styrkan av intentionen, de 
bakomliggande faktorerna och de framträdande beliefs. Saunders et al. (2007, s. 367) 
menar att även om en studies resultat blir desamma vid varje testtillfälle, det vill säga 
har en hög reliabilitet, så kan den sakna validitet. I vår studies fall skulle det innebära att 
även om våra resultat skulle bli liknande om vi gjorde om undersökningen, spelar detta 
ingen roll om respondenterna tolkat frågorna på ett annat sätt än vad vi avsett.  För att 
säkerställa att frågorna tolkades så som det var avsett utfördes en pilotstudie där syftet 
var att låta testpersonerna komma med synpunkter. Utifrån pilotstudien framkom inga 
större svårigheter vad det gällde att förstå instruktionerna och frågorna utan endast 
några språkliga missar som rättades till innan enkäten publicerades online.  
 
Extern validitet, ibland även kallas generaliserbarhet handlar om huruvida studiens 
resultat kan appliceras till andra kontexter (Saunders et al., 2001, s. 151). Det faktum att 
vi utgått från ett icke sannolikhetsurval på grund av att vi saknat en fullständig 
urvalsram av målpopulationen innebär att generaliserbarhet av resultatet för alla 
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spontana givare är låg. Resultatet från studien kan således endast ses som indikationer 
på ett eventuellt samband och kräver därför vidare undersökningar.  
 
Att testa en studies validitet är svårare än att testa studiens reliabilitet eftersom det 
kräver ett annat mått på det man mäter att jämföra med (Ejvegård, 2009, s. 82). Hade vi 
gjort en ny undersökning om ett halvår och tagit reda på utfallet av hur många spontana 
givare som faktiskt började skänka pengar regelbundet hade vi kunnat jämföra det 
måttet och på så sätt se hur valida denna studies prediktioner varit. Detta har dock inte 
varit möjligt, del ur tidsaspekten men främst på grund av att vi valt att distribuera 
enkäten online och således inte kan kontakta respondenterna igen.  
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Appendix 1. Förstudie  
 
Vi är två kvinnor i 20-årsåldern som läser sista året på civilekonomprogrammet vid 
Umeå Universitet. Just nu arbetar vi med vårt examensarbete som handlar om beteende 
i en donationssituation. Dina svar kommer vara helt anonyma och vi skulle uppskatta 
din medverkan. Syftet med denna enkät är att få information om vad individer tänker 
kring möjligheten att börja skänka pengar regelbundet till en humanitär 
hjälporganisation under det nästkommande halvåret.  
 
Att skänka regelbundet innebär att du som skänker pengar inte behöver ta ett enskilt 
beslut vid varje donation utan har tecknat ett fortlöpande avtal med hjälporganisationen 
som innebär att du skänker pengar på regelbunden basis, såsom exempelvis fadderbarn 
eller månadsdonationer.  
 
Instruktioner: 
Besvara frågorna genom att lista de första tankarna som dyker upp i ditt huvud. Skriv 
varje enskild tanke på en rad. Du behöver inte fylla i alla svarsrader, men får maximalt 
fylla i fem svar per fråga.  
 
Man:                Kvinna: 
Ålder: ……. 
 

1. Vad ser du för fördelar med att skänka pengar regelbundet till en humanitär 
hjälporganisation i Sverige?  

2. Vad ser du för nackdelar med att skänka pengar regelbundet till en humanitär 
hjälporganisation i Sverige? 

3. Har du några andra tankar kring att skänka regelbundet till en humanitär 
hjälporganisation i Sverige? 

 
När det kommer till att skänka pengar regelbundet till en humanitär 
hjälporganisation i Sverige kan det finnas individer eller grupper som antingen 
tycker att du borde eller att du inte borde göra just detta.  

1. Lista de individer eller grupper som skulle ställa sig positiv till att du skänker 
pengar regelbundet till en humanitär hjälporganisation i Sverige:  

2. Lista de individer eller grupper som skulle ställa sig negativt till att du skänker 
pengar regelbundet till en humanitär hjälporganisation i Sverige: 

Ibland när vi inte är säkra på hur vi ska bete oss så ser vi till vad andra gör. 
1. 3. Lista de individer eller grupper som är mest troliga att skänka pengar 

regelbundet till en humanitär hjälporganisation i Sverige:  
3. Lista de individer eller grupper som är minst troliga att skänka pengar 

regelbundet till en humanitär hjälporganisation i Sverige: 
 
Ibland kan det vara så att även om man önskar utföra ett beteende har man inte 
möjligheten på grund av olika faktorer och omständigheter. Detta har att göra 
med vilken information som finns tillgänglig, vilka färdigheter och möjligheter 
man har samt andra resurser som krävs för att genomföra beteendet men även 
eventuella hinder som måste överkommas. 
 

1. lista de faktorer eller omständigheter som skulle möjliggöra eller förenkla att du 
kan skänka pengar regelbundet till en humanitär hjälporganisation i Sverige? 
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2. lista de faktorer eller omständigheter som skulle göra det svårt eller hindra dig 
från att skänka pengar regelbundet till en humanitär hjälporganisation i Sverige? 

 
Tack för din medverkan! 
 
/Siri Sjöberg och Cecilia Eriksson 
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Appendix 2. Slutgiltig enkät 
 

Enkät 
Vi är två kvinnor i 20-årsåldern som läser sista året på Civilekonomprogrammet 
vid Umeå Universitet. Just nu arbetar vi med vårt examensarbete som handlar om 
beteende i en donationssituation och vi skulle uppskatta om du tog dig tid att 
besvara denna enkät. Det är helt frivilligt att medverka, dina svar kommer vara 
anonyma och enbart användas i denna studie. Syftet med denna enkät är att få 
information om vad individer tänker kring regelbundna donationer till en 
humanitär hjälporganisation i Sverige. Med en humanitär hjälporganisation menar 
vi en organisation som arbetar för att hjälpa människor i nöd, som exempelvis 
Röda korset, Läkare utan gränser eller Unicef. 
 
Flera av frågorna bygger på en skala med sju enheter. Frågorna besvaras genom 
att du klickar in den siffra som överensstämmer bäst med din egen åsikt. Se till att 
svara på alla påståenden och endast klicka i en siffra för varje påstående. Vissa av 
påståendena och svarsalternativen kan verka lika men de berör olika frågor. Läs 
därför alla påståenden noggrant.  
 
Har du några frågor kontakta oss på sjoberg.siri@gmail.com   
 
Tack för din medverkan!  
 
 
1. Typ av givare  
Att vara en regelbunden givare innebär att du som skänker pengar inte behöver ta 
ett enskilt beslut vid varje donation utan har tecknat ett fortlöpande avtal med 
hjälporganisationen som innebär att du skänker pengar på regelbunden basis, 
såsom exempelvis fadderbarn eller månadsdonationer. En regelbunden givare kan 
förutom sitt regelbundna givande även skänka pengar spontant. En spontan givare 
ägnar sig åt spontana donationer som kan vara exempelvis gåvokort av olika slag, 
enskilda sms-donationer eller donation i en insamlingsbössa i mataffären. 
   
        Regelbunden givare 
        Spontan givare  
   
Del 2 
 
2. Kön:  
 
        Man 
        Kvinna 
        Hen  
 
3. Ålder:  
    
        18-34 
        35-49 
        50-64 
        64<  
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4. Inkomst per månad före skatt (bidrag, lön + annan inkomst):  
   
        0-10 000kr 
        10 001- 20 000kr 
        20 001- 30 000kr 
        30 001 - 40 000kr 
        40 001kr<  
 
5. Jag tycker att det är viktigt att vara med och bidra till att andra får det bättre  
    
     Håller inte med   1   2    3   4   5   6   7  Håller med 
      
6. Det är viktigt för mig att känna att jag gör någonting bra 
      
       Håller inte med   1   2    3   4   5   6   7  Håller med 
 
7. Det är viktigt för mig att veta hur humanitära hjälporganisationer jag skänker 
till, använder mina pengar  
      
     Håller inte med   1   2    3   4   5   6   7  Håller med 
 
8. Det är viktigt för mig att ha en god privatekonomi. 
 
      Håller inte med   1   2    3   4   5   6   7  Håller med 
    
9. Jag kommer vara med och bidra till att andra får det bättre om jag, inom det 
närmsta halvåret, börjar skänka pengar regelbundet till en humanitär 
hjälporganisation  
 
     Håller inte med   1   2    3   4   5   6   7  Håller med 
     
10. Jag kommer känna att jag gör någonting bra om jag, inom det närmsta 
halvåret, börjar skänka pengar regelbundet till en humanitär hjälporganisation.  
   
     Håller inte med   1   2    3   4   5   6   7  Håller med 
 
11. Jag kommer veta hur hjälporganisationer använder mina pengar om jag börjar 
skänka pengar regelbundet till en humanitär hjälporganisation  
  
     Håller inte med   1   2    3   4   5   6   7  Håller med 
 
12. Det kommer att vara negativt för min privatekonomi om jag, inom det närmsta 
halvåret, börjar skänka pengar regelbundet till en humanitär hjälporganisation  
        
     Håller inte med   1   2    3   4   5   6   7  Håller med 
13. När det kommer till att skänka pengar vill jag göra som min familj tycker att 
jag ska göra  
  
     Håller inte med   1   2    3   4   5   6   7  Håller med 
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    14. När det kommer till att skänka pengar vill jag göra som mina vänner tycker 
att jag ska göra  
 
     Håller inte med   1   2    3   4   5   6   7  Håller med 
 
15. När det kommer till att skänka pengar vill jag göra som hjälporganisationerna 
tycker att jag ska göra  
    
     Håller inte med   1   2    3   4   5   6   7  Håller med 
 
16. När det kommer till att skänka pengar, hur mycket vill du efterlikna din 
familjs beteende?  
    
     Håller inte med   1   2    3   4   5   6   7  Håller med 
 
17. När det kommer till att skänka pengar, hur mycket vill du efterlikna dina 
vänners beteende?  
   
     Håller inte med   1   2    3   4   5   6   7  Håller med 
 
18. Min familj tycker att jag ska börja skänka pengar regelbundet till en humanitär 
hjälporganisation  
    
     Håller inte med   1   2    3   4   5   6   7  Håller med 
 
19. Mina vänner tycker att jag ska börja skänka pengar regelbundet till en 
humanitär hjälporganisation  
  
     Håller inte med   1   2    3   4   5   6   7  Håller med 
 
20. Humanitära hjälporganisationer tycker att jag ska börja skänka pengar 
regelbundet  
    
     Håller inte med   1   2    3   4   5   6   7  Håller med 
 
21. När jag ska skänka pengar vill jag göra som min familj gör  
 
         Håller inte med   1   2    3   4   5   6   7  Håller med 
     
22. När jag ska skänka pengar vill jag göra som mina vänner gör  
    
     Håller inte med   1   2    3   4   5   6   7  Håller med 
      
23. Medlemmarna i min familj skänker pengar regelbundet till humanitära 
hjälporganisationer  
 
        Stämmer inte   1   2    3   4   5   6   7  Stämmer 
24. Mina vänner skänker pengar regelbundet till humanitära hjälporganisationer  
    
        Stämmer inte   1   2    3   4   5   6   7  Stämmer 
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25. En enkel process för att teckna ett regelbundet givande till en humanitär 
hjälporganisation, kommer göra det möjligt för mig att börja skänka pengar 
regelbundet inom det närmsta halvåret  
  
     Håller inte med   1   2    3   4   5   6   7  Håller med 
 
 26. Att jag känner att jag har råd kan göra det möjligt att jag, inom det närmsta 
halvåret, börjar skänka pengar regelbundet till en humanitär hjälporganisation  
 
     Håller inte med   1   2    3   4   5   6   7  Håller med 
 
27. Jag kommer ha råd att börja skänka regelbundet till en humanitär 
hjälporganisation inom de närmsta halvåret  
 
            Inte troligt   1   2    3   4   5   6   7  Troligt 
 
28. Processen att, inom det närmsta halvåret, teckna ett regelbundet givande till en 
humanitär hjälporganisation, kommer vara enkel  
 
            Inte troligt   1   2    3   4   5   6   7  Troligt 
 
Del 3 
 
29. Att jag, inom det närmsta halvåret, skänker pengar regelbundet till en 
humanitär hjälporganisation är  
 
                    Dåligt   1   2    3   4   5   6   7  Bra 
 
30. Att jag, inom det närmsta halvåret, skänker pengar regelbundet till en 
humanitär hjälporganisation är 
           
                Negativt   1   2    3   4   5   6   7  Positivt 
 
31. Att jag, inom det närmsta halvåret, skänker pengar regelbundet till en 
humanitär hjälporganisation är  
 
            Inte viktigt   1   2    3   4   5   6   7  Viktigt 
 
32. De flesta människor som är viktiga för mig tycker att jag, inom det närmsta 
halvåret, borde skänka pengar regelbundet till en humanitär hjälporganisation  
  
     Håller inte med   1   2    3   4   5   6   7  Håller med 
 
33. De flesta människor som är viktiga för mig tycker att jag, inom det närmsta 
halvåret, borde skänka pengar regelbundet till en humanitär hjälporganisation  
  
            Inte troligt   1   2    3   4   5   6   7  Troligt 
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34. Jag känner mig säker på att jag, inom det närmsta halvåret, kan börja skänka 
pengar regelbundet till en humanitär hjälporganisation  
 
     Håller inte med   1   2    3   4   5   6   7  Håller med 
 
35. Jag har för avsikt att inom det närmsta halvåret börja skänka pengar 
regelbundet till en humanitär hjälporganisation  
 
     Håller inte med   1   2    3   4   5   6   7  Håller med 
 
36. Jag kommer att börja skänka pengar regelbundet till en humanitär 
hjälporganisation inom det närmsta halvåret  
 
            Inte troligt   1   2    3   4   5   6   7  Troligt 
 
37. Jag är villig att börja skänka pengar regelbundet till en humanitär 
hjälporganisation inom det närmsta halvåret  
  
       Stämmer inte   1   2    3   4   5   6   7  Stämmer 
 
 
    Tack för din medverkan! 
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Appendix 3. Deskriptiv data av bakgrundsvariabler 
 
2. Kön: 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Man 68 43,6 43,6 43,6 
Kvinna 86 55,1 55,1 98,7 
Hen 2 1,3 1,3 100,0 
Total 156 100,0 100,0  

 

3. Ålder: 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 18-34 71 45,5 45,5 45,5 
35-49 31 19,9 19,9 65,4 
50-64 32 20,5 20,5 85,9 
64< 22 14,1 14,1 100,0 
Total 156 100,0 100,0  

      4. Inkomst per månad före skatt (bidrag, lön + annan inkomst): 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0-10 000 24 15,4 15,4 15,4 
10 001-20 000 31 19,9 19,9 35,3 
20 001-30 000 53 34,0 34,0 69,2 
30 001-40 000 33 21,2 21,2 90,4 
40 001< 15 9,6 9,6 100,0 
Total 156 100,0 100,0  
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Appendix 4. Regressionsanalys för behavioural beliefs 
 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 11,651 0,456  25,561 0,000 

f5292 0,334 0,061 0,407 5,490 0,000 
a. Dependent Variable: Attityd2 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 11,362 0,491  23,147 0,000 

f62102 0,354 0,064 0,408 5,503 0,000 
a. Dependent Variable: Attityd2 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 13,400 0,410  32,664 0,000 

f72112 −0,049 0,060 −0,066 −0,814 0,417 
a. Dependent Variable: Attityd2 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 13,312 0,405  32,899 0,000 

f82122 −0,008 0,057 −0,011 −0,131 0,896 
a. Dependent Variable: Attityd2 
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Appendix 5. Regressionsanalys normative beliefs  
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4,799 0,282  16,992 0,000 

f132182 −0,176 0,094 −0,149 −1,867 0,064 
a. Dependent Variable: Subjektivnorm2 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5,875 0,406  14,476 0,000 

f142192 0,267 0,143 0,148 −1,872 0,063 
a. Dependent Variable: Subjektivnorm2 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4,622 0,270  17,117 0,000 

f152202 0,019 0,049 0,031 0,379 0,705 
a. Dependent Variable: Subjektivnorm2 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4,611 0,265  17,385 0,000 

f162232 −0,051 0,094 −0,043 −0,536 0,593 
a. Dependent Variable: Subjektivnorm2 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5,975 0,478  12,511 0,000 

f172242 0,191 0,152 0,100 1,257 0,211 
a. Dependent Variable: Subjektivnorm2 
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Appendix 6. Regressionsanalys control beliefs  
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2,942 0,148  19,939 0,000 

f252282 0,115 0,030 0,297 3,861 0,000 
a. Dependent Variable: UKB 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2,811 0,130  21,658 0,000 

f262272 0,157 0,019 0,546 8,092 0,000 
a. Dependent Variable: UKB 
 


