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Abstract 

Kan lycka köpas för pengar? Prosocialt spenderande och lycka är ett nytt ämne inom 

forskning och har ännu inte studerats i Sverige. Föreliggande studie syftar till att utreda om 

prosocialt spenderande bidrar till en ökad grad av upplevd lycka hos studenter vilket tidigare 

forskning stödjer samt om det föreligger könsskillnader gällande prosocialt spenderande och 

upplevd lycka vilket inte forskningen stödjer inom området. Etthundratre personal- och 

arbetslivsstuderande varav 72 kvinnor och 31 män vid ett medelstort universitet i södra 

Sverige deltog. Ett randomiserat post-test-only experiment utfördes varav 51 deltagare 

utgjorde experimentgrupp och genomförde en intervention som innebar att de skänkte pengar 

till välgörenhet och 52 deltagare genomförde ett kognitivt test som kontrolluppgift. Efteråt 

uppmättes deltagarnas upplevda lycka med Subjective Happiness Scale. Statistisk prövning 

med tvåvägs-ANOVA visade ingen statistiskt signifikant skillnad mellan experiment och 

kontrollgrupp gällande upplevd lycka, vidare fanns inga skillnader mellan könen gällande 

upplevd lycka och prosocialt spenderande. Studiens resultat stöds inte av tidigare forskning. 

Studiens diskussion föreslår att vidare forskning inom området fokuserar på design och 

metodval. Storleken på summan som spenderas prosocialt påverkar troligen effekten gällande 

lycka i större utsträckning än vad som antagits. En undre gräns för att gynna lycka diskuteras. 

Relation till den som individen spenderar prosocialt på diskuteras och tros också påverka 

upplevd lycka.  

 Nyckelord: lycka, subjektivt välbefinnande, pengar, prosocialt spenderande, 

välgörenhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Can happiness be bought with money? Prosocial spending and happiness is a new field within 

science and has yet to be studied in Sweden. The present study aims to investigate whether 

prosocial spending contributes to an increased level of happiness amongst students which 

previous research supports and also whether sexdifferences within prosocial spending and 

percieved happiness exists which current research does not support. One-hundred and three 

undergraduates of whom 72 were women and 31 men within a human resource and 

management-program participated, all studying at a medium-sized university in southern 

Sweden. A randomized post-test-only experiment was conducted in which 51 participants 

carried out a task where they were instructed to donate money to charity (experimental group) 

and 52 participants were instructed to complete a cognitive task (control group). 

Subsequently the participants levels of happiness were measured using the Subjective 

Happiness Scale. Statistical testing using a two-way ANOVA showed no statistically 

significant difference between the experimental and control groups regarding happiness, 

furthermore there were no sex differences regarding happiness and prosocial spending. The 

results of the present study are contradictory with previous research. The discussion of the 

present study suggests emphasis on method and design for further studies within the area. 

The amount of money spent prosocially is likely to have a greater impact on happiness than 

the present study presumed. A lower limit to promote happiness is discussed. Furthermore the 

relation between the individual who is prosocially spending and the recipient is discussed and 

is likely to have an impact on perceived happiness.  

 Keywords: happiness, subjective well-being, money, prosocial spending, charity.  
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Inledning 

 Individer med mer pengar upplever en högre grad av lycka än människor med mindre pengar visar 

forskning (Diener, 1985). Kan då pengar köpa lycka? Tidigare forskning har uppvisat ett positivt 

samband mellan pengar och lycka (Kahneman, Krueger, Schkade, Schwarz & Stone, 2006; Diener & 

Biswas-Diener, 2002; Hagerty, 2000) vilket innebär att ett större ekonomiskt kapital bör leda till en högre 

grad av lycka. Vidare verkar sambandet inte vara geografiskt betingat då resultaten är samstämmiga över 

nitton olika nationer (Diener & Oishi, 2000). Sambanden verkar dock vara komplexa. I många studier är 

sambandet relativt svagt (Kahneman et al., 2006; Lachman & Weaver, 1998; Schyns, 1997; Blanchflower 

& Oswald, 1993). Detta kan bero på att det uppstår ett glastak när ekonomiskt kapital är mättat. När en 

individ tjänar tillräckligt bra för att täcka de grundläggande behoven tenderar graden av lycka att stagnera 

(Diener & Biswas-Diener, 2002) således bidrar ett högre ekonomiskt kapital endast till ökad lycka i viss 

mån (Helliwell, Layard & Sachs, 2013).     

 Har det betydelse för upplevd lycka hur man spenderar dessa pengar? Ja, det verkar så. Samtida 

forskning har kommit fram till att prosocialt spenderande gynnar graden av lycka (Aknin, Broesch, 

Hamlin & Van de Vondervoort, 2015; Dunn, Gilbert & Wilson, 2011; Dunn, Aknin & Norton, 2008). 

Prosocialt spenderande är en altruistisk handling som innebär att en individ spenderar pengar på någon 

annan än sig själv, alltså en osjälvisk handling exempelvis: skänka pengar till välgörenhet eller att köpa 

något till en familjemedlem. I ett experiment av Dunn, Aknin och Norton (2008) tilldelades deltagarna en 

summa pengar som de sedan instruerades att spendera på antingen sig själv eller på någon annan. När 

deltagarnas nivåer av lycka sedan mättes uppvisade gruppen som spenderat pengarna prosocialt en 

signifikant högre grad av lycka jämfört med kontrollgruppen. Den ökade lyckan som är en effekt av 

prosociala handlingar har även observerats hos barn så små som två år när de ger bort något de håller kärt 

(Aknin, Hamlin & Dunn, 2012).      

  Prosocialt beteende kan också nämnas utifrån ett evolutionärt perspektiv där effekten av beteendet 

troligen varit av stor vikt. Prosocialt beteende har ett överlevnadsvärde genom att bidra till kortsiktiga 

uppoffringar men långsiktiga fördelar för människan (Aknin et al., 2013). Genom att inte endast jaga och 

samla till sin familj, dag för dag kunde istället människan jaga i grupp, vilket skapade förutsättningar för 

jakt efter större djur som bidrog till föda under en längre tid som också kunde delas med andra individer i 

gruppen. Fördelarna med det prosociala beteendet skapade troligtvis goda förutsättningar för överlevnad. 

  Forskningen kring lycka och dess påverkan är betydelsefull, kanske var det just därför Diener 

(2000) föreslog ett nationellt index för lycka när forskning kunde fastslå att en ökad lycka gynnar 

individer, kulturer och samhällen. Lycka verkar vara ett mål som de flesta individer vill nå, oberoende 

kultur eller geografisk placering (Suh, Diener, Oishi & Triandis, 1998) och sedan World Happiness 
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Report (2012) startade kan vi även se att statsstyren värderar lycka. Förhoppningen inom lyckoforskning 

är att även denna ska ta en central plats som styrmedel, precis som ekonomin gjort (Diener, 2000).

  En individ kan alltså uppnå en högre grad av lycka genom att spendera en del av sin ekonomi 

prosocialt. Denna uppsats ämnar studera samband mellan lycka och prosocialt spenderande. Studiens 

metod har hämtat inspiration från Aknin et al. (2013) där prosocialt spenderande studerades genom att 

deltagarna instruerades att skänka pengar till välgörenhet för att sedan få sin upplevda lycka uppmätt. I 

enighet med resultatet av Aknin et al. (2013) så utformades interventionen i denna studie för att ge en så 

tydlig och konkret beskrivning av hur de prosocialt spenderade pengarna skulle komma att användas. 

Detta med förhoppningen om en större effekt av interventionen.  

 

Teori 

Lycka 

Tidigare forskning har visat att lycka är en stor del av det ”det goda livet” (King & Napa, 1998). 

När forskare studerat livsmål och önskningar har de kommit fram till att lycka är en generell strävan 

(Schwartz & Bilsky, 1987; King & Broyles, 1997; King & Napa, 1998). Wilson (1967) beskrev den 

lyckliga individen som en ung, frisk, välutbildad, välbetald, extrovert, optimistisk, stabil, religiös, gift 

med högt självförtroende, god arbetsmoral, ödmjuka strävanden och intelligent. Wilsons artikel väckte en 

del frågor inom området för lycka vilket sedermera bidrog till ett uppsving inom forskningsområdet 

(Diener, 2009). Idag finns en vetenskaplig tidskrift dedikerad till lycka; Journal of Happiness Studies 

(Ibid.) ytterligare har forskare samt statistiker börjat se värdet i en ökad lycka och därför börjat studera 

detta globalt vilket ledde till: World Happiness Report (Helliwell, Layard & Sachs, 2013) som resulterade 

i ett ökat allmänintresse (Diener, 2009). Ökningen kan redovisas i siffror, från 1980 till 1985 var antalet 

publicerade artiklar med livstillfredställelse, lycka och välmående som del av rubricering 2152 stycken till 

antalet, perioden 2000 till 2005 hade artiklarna ökat till 35 069 (Ibid.).   

 Än idag är lycka ett komplext begrepp som bringar oenighet mellan forskarna när det kommer till 

att etablera en universell definition (Robbins, Francis & Edwards, 2010) eftersom lycka bland annat är 

kulturellt betingat. Vad västvärlden anser om lycka är inte detsamma för österländska kulturer, med 

undantag för pengar-lycka-sambandet (Diener & Oishi, 2000). I väst är lycka ofta något väldigt 

eftersträvansvärt och något individen gärna visar utåt, i österländska kulturer har individer inte generellt 

bara positiva känslor angående lycka. Lycka är fortfarande något eftersträvansvärt men en vanlig 

uppfattning är att lycka exempelvis kommer i sällskap av efterkommande olycka vilket skapar en mer 

ambivalent relation till fenomenet (Joshanloo & Weijers, 2014). Det finns kritik mot denna beskrivning 
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av mätbar lycka som är anammad inom psykologin. Vad psykologer egentligen talar om är en 

lyckoupplevelse och tillika att lycka ses som något som kan genereras genom en simpel handling, 

exempelvis att köpa en bil. Aristoteles ger en annan skildring av lycka även känt som eudemonism 

(Nikomachiska etiken i Daidalos, 1993); att det är något som inte kan anskaffas eller förloras inom några 

timmar utan snarare något varaktigt som beskriver hur väl en individ har levt sitt liv till sin fulla potential. 

Aristoteles menar därmed att lycka inte kan mätas under livets gång utan endast vid livets slut på samma 

sätt som man exempelvis först kan uttala sig om det var en bra match i slutet av en hockey-match och inte 

redan i första eller andra perioden.     

 En etablerad begreppsförklaring av lycka inom psykologisk forskning är: till vilken grad en 

individ bedömer sin generella livssituation som positiv (Veenhoven, 1991), vilket stämmer överens med 

det psykologiska begreppet Subjective Well-Being (SWB). Lycka i forskningstermer är mer känt som 

Subjective Well-Being, begreppet är operationaliserat för att studera hur och varför individer upplever 

deras liv som positiva genom kognitiva bedömningar och känslomässiga reaktioner (Diener, 2009). 

Begreppet lycka mäts alltså inom psykologin genom subjektivt välbefinnande och används därför 

synonymt i denna uppsats i linje med annan forskning inom området (Boniwell, 2012; Snyder & Lopez, 

2007).         

 Subjective well-being är förklarat som en persons kognitiva och känslomässiga bedömningar av 

sitt liv (Diener, Lucas & Oishi, 2002) och det åligger individen att erfara sin egen lycka för att kunna 

beskriva denna, med andra ord är lycka subjektivt (Diener, 1984). SWB består av tre faktorer: 

livstillfredsställelse eller bedömning av livskvalitet, positiv affekt och negativ affekt, varav 

livstillfredsställelsen är den kognitiva delen och de två affekterna är känslomässiga (Andrews & Whitey, 

1976 i Diener 1984). Vidare innebär inte en exempelvis hög grad av positiv affekt automatiskt en lägre 

grad negativ affekt, det finns inget reciprokalt förhållande mellan dimensionerna. Samtliga faktorer är 

självständiga och mäts således självständigt (Diener, 1984).  

 

Figur 1. Kompontenter för SWB. 

Subjektivt 
välbefinnande 

(SWB)

Livstillfredsställelse

Positiv 
Affekt

Negativ 
affekt
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 Positiv affekt beskrivs som när en individ känner sig entusiastisk, aktiv och alert. Hög positiv 

affekt beskrivs som ett tillstånd då en individ känner sig energirik, fokuserad och lustfyllt engagerad 

medan låg positiv affekt karaktäriseras av slöhet, apati och ledsamhet. I kontrast till den positiva affekten 

är negativ affekt en dimension som präglas av subjektiv smärta och obehagliga engagemang som 

inbegriper en rad olika negativa sinnesstämningar eller humör exempelvis ilska, rädsla, orolighet, förakt 

och avskyhet, varav låg negativ affekt är ett tillstånd som består av frid och ro (Watson, Clark & 

Tellegen, 1988).      

 Lyubomirsky, Sheldon och Schkade (2005) definierar lycka enligt SWB-teorin som högfrekvent 

positiv affekt, hög livstillfredsställelse och lågfrekvent negativ affekt. En förutsättning för att mäta lycka 

enligt SWB är subjektivitet. Lycka bör endast definieras utifrån individens perspektiv och därmed 

grundas mycket forskning kring lycka genom själv-rapportering (Ibid.) och experten i detta fall är 

”whoever lives inside a person’s skin” (Myers & Diener, 1995 s. 11).   

 Tidigare forskning resonerar också kring i vilken grad individen kan påverka sin upplevda lycka 

(Lyubomirsky, Sheldon och Schkade, 2005) och kommer fram till att 50 procent härleds till genetiska 

förutsättningar (Lykken & Tellegen, 1992), omständigheter står för 10 procent (Argyle, 2003; Diener et 

al., 1999) vilket lämnar 40 procent kvar för aktiviteter att ta plats. Aktivitet i denna mening innebär 

handlingar som en individ planerar och väljer att delta i samt att någon form av prestation sker 

(Lyubomirsky, Sheldon och Schkade, 2005). Ett konkret exempel på aktivitet är regelbunden fysisk 

träning som visats leda till en högre grad av välmående (Penedo & Dahn, 2005). Lycka påverkas av och 

påverkar en rad olika faktorer (Lyubomirsky, Diener & King, 2005) men några av de starkaste 

korrelationerna är: arbetssituation (Staw et al., 1994; Deluga & Mason, 2000), altruistiskt beteende 

(Kreuger, Hicks & McGue, 2001), vänskapsrelationer (Diener & Seligman, 2002), förhållandestatus 

(Headey, Veenhoven & Wearing 1991), familjeliv (Glenn & Weaver, 1981), optimism och självkänsla 

(Lucas, Diener & Suh, 1996). Ytterligare har forskning kunnat visa att en högre grad av lycka ökar 

individens livskvalitet (Collins, Hanson, Mulhern & Padberg, 1992) och levnadstid (Achat et al., 2000) 

och även reducerar risken för psykisk sjukdom (Mroczek & Spiro, 2005) exempelvis schizofreni och 

depression (Diener & Seligman, 2002).  

 

Lycka och kön 

 Det har gjorts många studier på förhållandet mellan kön och lycka. En stor meta-analys utförd i 

USA av Wood, Rhodes & Whelan (1989) visade att kvinnor generellt angav högre poäng än män när de 

fyllde i självskattningstesten som mätte grad av lycka, dock kunde inga statistiskt signifikanta 

könsskillnader redovisas. Skillnader mellan män och kvinnor och deras prosociala spenderande är tillika 
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väldigt små, kvinnor donerar på individuell basis mer till välgörenhet (WHR, 2015). Hur det ser ut i 

privatlivet gällande andra former av prosocialt spenderade är dock ännu inte utforskat. Smith (2003) antar 

att kvinnor beter sig mer prosocialt än män som ett resultat av deras högre empatiska förmåga.  

 Kvinnor var emellertid dubbelt så benägna att uppleva depression och upplever oftare ångest och 

negativa känslor i vardagen än vad män gör (Nolen-Hoeksema, 2001). Kvinnor upplever känslor generellt 

mer intensivt än män, både när det gäller positiva och negativa. Detta kan bero på många saker, som 

exempelvis att kvinnor förväntas uttrycka mer känslor eller att de har mer utbredda sociala relationer än 

män. Nolen-Hoeksema (1991) presenterade i en studie könsskillnaden i hur man hanterade (coping) 

depression. Män sysselsatte sig ofta med fysisk aktivitet i dessa sammanhang vilket har en mängd 

positiva effekter som bland annat positiv inverkan på humöret samt att det leder till en slags distraktion 

från depressionen. En annan strategi för män var att gå ut och dricka med sina vänner vilket kan vara en 

distraktion men absolut ingen långvarig lösning då alkoholen istället kan förvärra tillståndet på grund av 

dess ångestframkallande effekter. Kvinnor sökte oftare tröst hos sina vänner, en axel att gråta ut på vilket 

kan vara ett bra socialt stöd men kan också förvärra känslan av depression om det försiggår under en 

längre tid då det kan utvecklas till en form av ältande. Även vad som gör individen lycklig skiljer sig 

mellan könen. Mäns lycka påverkas mycket av arbete, ekonomi och av dem själva. Kvinnors upplevda 

lycka påverkas mer av familjens välmående. Kvinnor har vidare en större benägenhet att vara självkritiska 

(Lu, 2000). 

 

Prosocialt beteende 

 Prosocialt spenderande som undersöks i denna studie är emellertid endast ett av många prosociala 

beteenden. Prosocial innefattar alla handlingar som utförs för att gagna andra människor och innefattar 

också samhällsnytta (Liu & Aaker, 2008). Det är alltså inte endast prosocialt spenderade pengar som kan 

höja lyckan hos en individ (Aknin et al., 2013) utan även att ge tid exempelvis volontärarbete eller bara 

enkla hjälpsamma, goda handlingar har observerats gynna graden av lycka (Lyubomirsky et al., 2005; 

Piliavin & Siegl, 2007). Som tidigare nämnts i inledningen av denna studie har prosocialt beteende även 

studerats hos småbarn där de uppvisade en högre lycka via ansiktsuttryck och skratt när de delade med sig 

av godis eller gosedjur till experimentledaren (Aknin, Hamlin & Dunn, 2012) vilket leder våra tankar till 

att altruistiskt beteende och dess samband med högre grad av lycka är biologiskt förankrat. Småbarn så 

unga som fjorton månader hjälper vuxna, i synnerhet föräldrarna med alla sorters problem exempelvis 

hämta saker, städa eller öppna dörrar utan någon konkret belöning (Warneken & Tomasello, 2007). 

Altruistiska handlingar som dessa sker även när barnens mödrar inte tittar på eller är där för att uppmuntra 

dem (Warneken & Tomasello, 2013). Detta är ytterligare bevis för att handlandet sker instinktivt och en 
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biologisk förankring existerar (Tomasello, 2014).     

 En viss könsskillnad gällande prosocialt beteende existerar, även om slutsatserna är inkonsekventa 

(Willer, Wimer & Owens, 2015). Forskning visar också att empatisk förmåga är högre hos kvinnor 

(Davis, 1980) än hos män och att kvinnor upplever en högre altruistisk motivation att hjälpa andra 

människor än vad män gör (Smith, 2003). Detta kan härledas till könsnormer, där kvinnor och flickor 

förväntas förmedla empati och kollektivism medan män och pojkar förväntas vara mer individuella och 

tävlingsinriktade (Wood & Eagly, 2010). Normerna går i linje med att kvinnor är mer benägna än män att 

skänka både pengar och tid till välgörenhet (Kamas, Preston & Baum, 2008).  

Prosocialt spenderande 

 Aknin et al. (2013) definierar prosocialt spenderande som pengar spenderade på andra. Det kan 

vara exempelvis att skänka pengar till välgörenhet, bjuda familjen på fika eller köpa lunch till en vän. 

Denna definition överensstämmer med vår uppfattning om fenomenet som att spendera pengar 

altruistiskt, alltså osjälviskt. Hur pass stark effekt prosocialt spenderande har på den upplevda lyckan kan 

påverkas av en mängd faktorer. Aknin, Sandstrom, Dunn & Norton (2011) genomförde ett experiment för 

att utreda huruvida det föreligger skillnader i den upplevda lycka hos individer som spenderade pengar på 

en nära vän eller en bekant. Experimentet visade att en närmre relation till individen som var mål för det 

prosociala spenderandet resulterade i en högre grad av upplevd lycka hos deltagaren. När det prosociala 

spenderandet sker i form av välgörenhet påverkar mängden av information individen som spenderar har 

om vart och hur pengarna kommer till nytta graden av den upplevda lyckan. Aknin et al. (2013) utförde 

ett experiment där deltagarna fick skänka pengar till välgörenhet för att sedan få sin grad av upplevda 

lycka uppmätt. I experimentet fick ena gruppen detaljerad information om vad pengarna gick till som 

innefattade att för varje tio dollar skänkta får ett barn i Afrika ett myggnät som skydd mot malaria, medan 

den andra gruppen endast erhåll information om att de skänkta pengarna skulle användas internationellt 

för att hjälpa utsatta barn. Gruppen som hade fått den mer detaljerade informationen om pengarnas 

inverkan uppgav en högre grad av upplevd lycka i eftermätningen i jämförelse med gruppen som erhöll 

begränsad information.           

 Tidigare studier har även undersökt ifall effekten av det prosociala spenderandet på lycka påverkas 

av pengarnas ursprung, ifall de spenderade pengarna är självförvärvade eller mottagna i form av gåva. 

Geenen, Hohelüchter, Langholf & Walther (2014) genomförde ett experiment där deltagarna fick 

instruktioner att spendera pengar antingen på sig själv eller någon annan. Pengarna som senare 

spenderades delades ut till deltagarna efter att de hade genomfört en uppgift i form av att sortera gem i två 

olika färger till två olika skålar. Skillnaden mellan grupperna var att ena gruppen fick sina pengar i form 

av lön för sitt utförda arbete med att sortera gem och hade informerats om detta innan de utförde arbetet, 
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medan den andra gruppen endast erhöll sin summa pengar som en gåva som inte skulle vara kopplad till 

gemsorteringen. Efter att deltagarna spenderat pengarna genomfördes en eftermätning på deras upplevda 

lycka. Bland de deltagare som spenderade pengarna prosocialt kunde ingen statistiskt signifikant skillnad 

urskiljas i upplevd lycka mellan de som hade arbetat ihop sina pengar genom gemsortering och de som 

hade erhållit pengarna som gåva. Studien tyder alltså på att effekten av prosocialt spenderande på lycka 

inte påverkas av hur pengarna har genererats när det gäller gåva eller lön.  

 

Syfte och frågeställning 

 Syftet med studien är att utreda om prosocialt spenderande påverkar grad av upplevd lycka hos 

studenter i Sverige. Studiens syfte ledde till en frågeställning som följer: Leder prosocialt spenderande till 

en ökad grad av upplevd lycka hos studenter? Finns det könsskillnader beträffande prosocialt spenderande 

och upplevd lycka? 

Hypoteser 

 Studiens hypoteser lyder: 1) Prosocialt spenderande leder till en ökad grad av upplevd lycka och 2) 

inga könsskillnader existerar gällande prosocialt spenderande och upplevd lycka. 
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Metod 

Urval och Deltagare 

 Studien grundar sig i ett bekvämlighetsurval bestående av studerande vid ett medelstort universitet 

i södra Sverige. Deltagarna bestod av tre klasser som studerar vid personal och arbetslivs-programmet. 

För att få tillgång till deltagarna kontaktades aktuell kursansvarig för studenternas respektive kurser. Alla 

tillfrågade valde att delta i studien vilket resulterade i 103 deltagare (72 st kvinnor och 31 st män). Efter 

slumpmässig fördelning av deltagarna bestod slutligen experimentgruppen av 51 deltagare och 

kontrollgruppen av 52 deltagare.  

 

Experimentell design 

 Experimentdesignen bestod av en Post-test only control group design vilket innebar att 

experimentdeltagarna blev slumpmässigt fördelade till 1)experimentgrupp eller 2)kontrollgrupp varav 

experimentgruppen genomförde intervention och kontrollgruppen genomförde en distraktionsuppgift. 

Efter experimentet genomförts mättes den beroende variabeln lycka hos båda grupper genom testet 

Subjective Happiness Scale. Användandet av en post-test only control group design utgår ifrån att 

nivåerna för den beroende variabeln lycka är lika som om ett pre-test hade utförts. Designen förutsätter 

alltså att grupperna är lika förutom den slumpmässigt tilldelade interventionen, därmed mäts lycka endast 

en gång genom post-test. Mellangruppsskillnaderna användes sedan för att finna effekter. Randomisering 

skedde genom metoden simplifierad randomisering (Suresh, 2011) och innebar rent konkret att vi 

blandade intervention och kontrolluppgift i blindo, likt en kortlek. En experimentledare delade sedan ut 

dessa till deltagarna och den andre experimentledaren samlade in när experimentet var över. Designen 

blev snarlik en dubbel-blind experimentdesign med skillnaden att insamlad data inte togs hand om av 

tredje part. Experimentledarna visste således inte vilka deltagare som tillhörde vilken av de två grupperna 

vilket är en fördel i denna design gällande validitet och motverkandet av experimentsnedvridning. 

  Valet av denna design motiveras genom ett försök till att motverka testeffekten. Alltså att 

deltagarnas pre-test hade påverkat post-testet och därmed testets validitet. Mätinstrumentet för lycka 

består endast av fyra påståenden vilket ökar risken för sådan validitetspåverkan.  
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Figur 2. Modell över experimentflöde. 

 

Procedur 

 Datainsamlingen utfördes i klassrum efter studenternas schemalagda föreläsningar med båda 

experimentledarna närvarande. Detta medförde att alla deltagarna var samlade på samma plats och 

testades under liknande premisser. Vi informerade muntligt före experimentet och skriftligt i ett följebrev 

till enkäten om att de skulle få möjlighet att delta i experimentet som utreder tankeprocesser och 

emotioner genom att fylla i en enkät, att det var frivilligt att delta samt att deras svar var fullständigt 

anonyma. De informerades om att de under tystnad skulle svara på den tilldelade enkäten samt att med 

respekt för de andra deltagarna enbart fokusera på sin egen enkät. Deltagarna instruerades att efter de 

svarat på enkäten placera denna i det tilldelade kuvertet, låta detta ligga kvar på bänken och därefter 

lämna salen. Deltagarna erhöll även information om att de kunde kontakta experimentledarna med hjälp 
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av kontaktuppgifter i följebrevet om de hade funderingar kring experimentet och sitt deltagande. Därefter 

delade ena experimentledaren ut enkäterna medan den andre delade ut följebrev samt kuvert. Enkäterna 

delades slumpmässigt ut till deltagarna vilket resulterade i en randomiserad experiment- respektive 

kontrollgrupp. Denna procedur för datainsamling utfördes i tre olika klasser. Varje datainsamling tog tio 

till femton minuter att genomföra. 

 

Material 

Distraktionsuppgift 

 Studiens uttalade syfte till deltagarna var att undersöka kognition och emotion, i enighet med detta 

skapade vi en kognitiv kontrolluppgift som simulerar en sådan mätning. Interventionsuppgiften krävde 

ungefär fem minuter att genomföra, vi behövde alltså en tidsmässigt motsvarande uppgift för 

kontrollgruppen. Kontrollgruppen genomförde ett kognitivt test innehållande fyra uppgifter (Se bilaga 

IV). Uppgifterna bestod av olika former och mönster där deltagaren fick i uppgift att för respektive 

uppgift avgöra vilken som inte passade in med de resterande fyra genom markering. Det kognitiva testet 

som kontrollgruppen utförde bör inte påverka graden av upplevd lycka. 

 

Prosocialt spenderande 

 Interventionen bestod av en blankett innehållande tre olika välgörenhetsgåvor (Se bilaga III). 

Instruktionerna förmedlade att deltagaren tilldelades tio kronor de fick spendera på en av de tre 

arrangerade gåvorna. Valmöjligheterna bestod av gåvor som kunde rädda liv i utvecklingsländer och 

innehöll även en kortare, konkret beskrivning av hur pengarna skulle spenderas. Valmöjligheterna såg ut 

som följer: 1) köpa skolmaterial som möjliggör utbildning för tre barn, 2) köpa vaccin som kan rädda fyra 

barn från mässling och polio, 3) köpa 36 påsar med näringspulver som kan rädda undernärda barn. En 

detaljerad beskrivning av hur pengarna spenderas var att föredra för att förstärka effekten av det 

prosociala spenderandet enligt Aknin et al., (2013), därför inkluderades även hur många barn som 

potentiellt kunde hjälpas för respektive val. Samtliga val innebar prosocialt spenderande. 
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Mätinstrument 

Subjective Happiness Scale 

 För att mäta lycka användes Subjective Happiness Scale (SHS) (Lyubomirsky, 1997). Testet 

översattes från Engelska till Svenska av studiens författare och granskades av handledare innan 

datainsamling skedde. SHS är ett instrument skapat för att mäta generell subjektiv lycka, alltså om en 

individ är lycklig eller olycklig baserat på dennes subjektiva bedömning. Instrumentet består av fyra items 

varav två ber respondenten karaktärisera sig i relation till människor i deras närhet exempel: ”Jämfört med 

de flesta människor i min närhet, anser jag mig själv vara”. Resterande två items erbjuder korta 

beskrivningar av lyckliga eller olyckliga individer där respondenten ska besvara i vilken utsträckning detta 

beskriver dem exempelvis ”Somliga är generellt sett väldigt lyckliga. De njuter av livet oavsett vad som 

försiggår och får ut det mesta av allt. I vilken utsträckning beskriver detta dig?”. Frågorna besvaras genom 

en sjugradig likertskala från ett (mindre lycklig) till sju (mer lycklig), varav fråga fyra är inverterad och 

kodas omvänt. Grad av lycka utgörs av deltagarens medelvärde för de fyra frågorna, högre medelvärde 

innebär en högre grad av lycka och vice versa. Originalartikeln (Lyubomirsky, 1997) bidrar med 

standardvärden för studenter i USA. Medelvärdena sträcker sig från 4,63 till 5,07 med högt deltagarantal 

(N = 2124). SHS uppvisar goda psykometriska värden i sin originalform gällande både intern konsistens (α 

= .86) och test-retest-reliabilitet (M = .72). Studieledarnas svenska översättning resulterade i ett lägre 

Cronbach’s alpha-värde (α = .67). Värdet ligger strax under 0.7 som anses vara gränsvärdet för en godkänd 

skala.  

Dataanalys 

 Kodning och sammanställning av poäng utfördes manuellt i enighet med testets (SHS) riktlinjer. 

För statistisk analys användes SPSS version 22. Insamlad data uppfyllde kravet för parametriska tester. 

Tvåvägs-analysis of variance (ANOVA) användes för att undersöka data och utforska skillnader mellan 

experimentgrupp och kontrollgrupp gällande upplevd lycka samt eventuella könsskillnader. Data kodades 

enligt experimentgrupp (1) och kontrollgrupp (2), kön kodades: man (1), kvinna (2) och annat (3). 

 

Etik 

 Samtliga deltagare informerades verbalt och skriftligt via följebrev angående anonymitet som var 

ett resultat av att enkäterna förseglades i kuvert av deltagarna. Således kunde inte experimentledarna 

härleda några svar till deltagarna personligen. Ytterligare informerades det om frivilligt deltagande innan 

experimentet startade och att de när som helst fick avbryta. En annan etisk aspekt för denna studie var 
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informationen angående syftet som delgavs till deltagarna. Studieledarna berättade att syftet var att 

försöka utreda ”tankeprocesser och emotion” vilket var ett försök att maskera vad studien egentligen 

mätte, alltså lycka och prosocialt spenderande. Maskeringen skedde eftersom studieledarna hade 

misstanke att om det verkliga syftet förklarats hade deltagarna uppgett en högre nivå av lycka som en 

följd av social önskvärdhet eftersom tidigare forskning bevisat att lycka är en generell strävan (King & 

Napa, 1998). Avslutningsvis kommer studieledarna i enighet med instruktionerna delgivna till 

experimentgruppen att köpa välgörenhetsgåvorna de angett via formuläret.  

 

Resultat 

 Syftet med studien var att finna hur prosocialt spenderande påverkar graden av upplevd lycka hos 

studenter och om några könsskillnader existerar. Följande variabler testades i SPSS: experiment (N = 51) 

och kontrollgrupp (N = 52), män (N = 31) och kvinnor (N = 72) samt den beroende variabeln upplevd 

lycka. Hypoteserna testades genom tvåvägs-ANOVA.    

 Deskriptiv data visade en liten medelvärdesskillnad mellan experimentgrupp (M = 5.13, SD = .76, 

95% CI [4.91, 5.34] och kontrollgrupp (M = 5.01, SD = .80, 95% CI [4.78, 5.23] i upplevd lycka, 

emellertid inte statistiskt signifikant.     

  Hypotes 1: ”Prosocialt spenderande leder till en ökad grad av upplevd lycka”. En tvåvägs 

mellangrupps-ANOVA utfördes för att se om prosocialt spenderande ökar graden av upplevd lycka. 

Testet visade att skillnaden i upplevd lycka mellan experiment och kontrollgrupp inte var statistiskt 

signifikant (F(1, 99) = .745, p = .390, ηp2 = .005).     

 Hypotes 2: ” inga könsskillnader existerar gällande prosocialt spenderande och upplevd lycka”. En 

tvåvägs mellangrupps-ANOVA utfördes för att se om prosocialt spenderande och upplevd lycka skiljer 

sig åt mellan könen. Testet visade att könsskillnader för upplevd lycka inte var statistiskt signifikant (F(1, 

99) = .047, p = .829). Ingen signifikant interaktion mellan kön och upplevd lycka existerar (F(1, 99) = 

.189, p = .665).   
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Diskussion 

 I denna studie undersöktes eventuella samband mellan prosocialt spenderande och lycka bland 

studenter där hälften före datainsamling fick spendera tio kronor på välgörenhet och hälften fick 

genomföra ett kognitivt test. Statistisk testning med tvåvägs-ANOVA visade ingen signifikant skillnad 

mellan experimentgrupp och kontrollgrupp i upplevd lycka (hypotes 1). Ytterligare återfanns inga 

signifikanta resultat avseende könsskillnad i lycka och prosocialt spenderande (hypotes 2) vilket 

bekräftade hypotesen. Resultaten vid prövning av hypotes 1 är inte samstämmiga med annan forskning 

inom området (Aknin, Broesch, Hamlin & Van de Vondervoort, 2015; Dunn, Gilbert & Wilson, 2011; 

Dunn, Aknin & Norton, 2008), där samtliga studier har funnit att prosocialt spenderande ökar graden av 

upplevd lycka. En möjlig förklaring till denna studies resultat kan vara bristande metoddesign. Detta 

gäller företrädelsevis summan som spenderades och att den kan ha varit för låg (tio kronor) för att 

generera en ökning i upplevd lycka. Emellertid kunde en icke-signifikant medelvärdesskillnad upptäckas i 

resultatet som var samstämmig med hypoteserna och annan forskning inom området (Ibid.). Den 

marginella skillnaden visade att de som spenderat prosocialt hade en högre grad av lycka och 

konfidensintervallet visar också att experimentgruppen hade en högre lägstanivå samt högstanivå, vilket 

kan visa på en tendens till skillnader mellan grupperna. Vi spekulerar i om resultaten hade blivit 

samstämmig med rådande forskning om interventionen hade varit starkare, exempelvis genom att höja 

summan som experimentgruppen fick spendera eller om deltagarna istället hade fått möjligheten att 

skänka pengar till välgörenhet från sin egen ekonomi kan man tänka sig att effekten hade blivit starkare.

  I studien av Aknin et al. (2013) fick deltagarna likt vår studie möjlighet välja mellan olika 

välgörenhetsändamål att skänka pengar till, skillnaden var att i deras studie valde deltagarna själv vilken 

summa som skulle doneras. Det resulterade i ett medelvärde på ca femtio kronor per donation. Ett belopp 

som uppnår fem gånger så stort värde än deltagarna i denna studie tilldelades. Studien av Aknin et al. 

(2013) visade även att nivån av den upplevda lyckan ökade hos deltagarna när de spenderande större 

summor. Vi spekulerar i ifall den mindre summan pengar kan ha varit en bidragande faktor till att 

interventionen fick en för liten effekt för att kunna urskilja statistiskt signifikanta samband mellan 

spenderandet och upplevd lycka. Ett för lågt antal deltagare påverkar alltid experiments resultat. 

Deltagarantalet på 103 stycken liknar emellertid antalet deltagare i studien av Aknin et al. (2013) som 

uppnådde 120 stycken. Detta stärker vår spekulation kring summan pengar som huvudanledning till 

interventionens låga effekt. Norton et al., (2011) visade i sin studie hur en närmre relation mellan 

personen som är mål för det prosociala spenderandet och individen som spenderar påverkar effekten på 

lycka positivt. Studiens metod skulle därför eventuellt kunna ha omformats till att innefatta personer i 

deltagarens närhet istället för internationella välgörande ändamål för att öka effekten av det prosociala 
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spenderandet. Dock visar tidigare studier signifikanta skillnader även vid prosocialt spenderande som inte 

gäller för deltagarna kända personer (Aknin et al., 2013).   

  Forskning har kunnat visa att de positiva emotionella effekterna av prosocialt spenderande hos 

vuxna individer är större när de själva får välja att spendera prosocialt än när de blir tvingade (Weinstein 

& Ryan, 2010). I vår studie tvingades deltagaren att spendera sina pengar prosocialt då de randomiserades 

in i experimentgruppen. Detta kan ha bidragit till att den upplevda lyckan inte uppnådde en nivå som var 

statistiskt signifikant högre hos deltagare i experimentgruppen än i kontrollgruppen. Vi spekulerar kring 

ifall en ändring i experimentets metod som möjliggör för deltagaren att själv välja ifall de vill spendera 

pengarna de tilldelats altruistiskt eller egoistiskt skulle kunna ha resulterat i en större skillnad i 

medelvärde mellan grupperna gällande upplevd lycka. Ytterligare kan spenderandet upplevts som 

sekundärt spenderande, eftersom det inte var deltagarna själva som utförde transaktionen av pengarna 

vilket kan ha bidragit till en lägre effekt.     

 Det finns dock flera faktorer som kan samvariera med prosocialt spenderande och upplevd lycka. 

Aknin et al. (2013) förklarar att sambandet mellan prosocialt spenderande och lycka är starkare i vissa 

geografiska områden även när en rad faktorer kontrollerats för så som inkomst, frihet och socialt stöd. Det 

finns inga svenska studier på detta. Att prosocialt spenderande inte skulle ha någon effekt för studerande i 

Sverige är inte sannolikt. Däremot kan en förklaring till frånvaron av samband vara att en viss mättnad 

har uppstått gällande ekonomiskt bidragande till välgörenhet och de tio kronor som experimentgruppen 

fick spendera helt enkelt var en för liten summa. Sverige ligger för tillfället på trettonde plats i världen 

enligt World giving index när det gäller att bidra med pengar till välgörenhet och samma index visar högt 

deltagande för Svenskarna, 60 procent hade vid mättillfället donerat pengar till välgörenhet den senaste 

månaden (WGI, 2015).       

 Tidigare studier angående prosocialt spenderande och upplevd lycka har främst omfattat studenter 

(Aknin, Dunn & Norton, 2013; Aknin, Sandstrom, Dunn & Norton, 2011) och då har alltså signifikanta 

samband visats mellan prosocialt spenderande och lycka. Vi härleder således inte bristen på 

samstämmighet mellan denna studie och tidigare forskning till samplet i studien utan snarare dels en 

geografisk skillnad enligt Aknin’s (2013) forskning och dels bristande kraft i interventionen. Det senare 

antagandet stärks av undersökningar som visar Sveriges rådande placering i World Happiness Report 

(2015) där vi befinner oss på en åttonde plats i världen gällande lycka. Sverige är alltså ett lyckligt land 

och möjligtvis är det mer komplicerat att en förhöjd grad av lycka ska infinnas med hjälp av små medel. 

 En av studiens hypoteser gällde kön och eventuella skillnader. Tidigare studier på området visar 

inga signifikanta skillnader mellan könen avseende upplevd lycka (Argyle, 2001). Värdet enligt samlat 

index ger kvinnor en 0,09 högre grad av lycka rent generellt när alla åldersgrupper jämförts, detta är på en 

tiogradig skala, vilket innebär att skillnaden nästintill är obefintlig (WHR, 2015). Det finns skillnader i 
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dels hur män respektive kvinnor uppnår känslor av lycka och dels vilka faktorer som värderas för de 

respektive könen men även dessa skillnader är marginella och svåra att upptäcka (Argyle, 2001).

 Tidigare forskning visar att det finns positiva samband mellan frekvens av prosociala handlingar 

och upplevd lycka. Ju fler prosociala handlingar som en individ utför, desto lyckligare blir individen 

enligt en studie av Lyubomirsky, Sheldon och Schkade (2005). Samma studie visar att fem prosociala 

handlingar per dag ledde till en signifikant högre grad av lycka än fem prosociala handlingar i veckan. 

Det uppstår också ett samband mellan högre grad av lycka och individuell ansträngning för den prosociala 

handlingen. Ju mer en individ anstränger sig, exempelvis genom att lägga ner tid och energi på en present 

till en vän, desto lyckligare blir denna (Layous, Nelson & Lyubomirsky, 2014). Dessa två områden, 

frekvens och ansträngning var aspekter som bör ha implementerats i interventionen för att ge en starkare 

effekt. 

 

Framtida forskning  

 För att föra lyckoforskningen vidare föreslår vi fortsatta studier kring de prosociala spenderandets 

inverkan på individens upplevda lycka i Sverige, för att utreda huruvida resultaten från tidigare forskning 

går att bekräfta även i Sverige. Vidare har denna studie tydliggjort betydelsen av summan som spenderas 

prosocialt och dess eventuella betydelse för att uppnå en effekt gällande upplevd lycka. Som nämnts 

tidigare angående ekonomiskt kapital så har ett glastak identifierats och då kan det också vara rimligt att 

det finns en nedre gräns. Vi föreslår framtida forskning för att utreda huruvida det föreligger motsvarande 

nedre gränsvärden gällande prosocialt spenderande. Forskningen bör därför föras på ett sådant sätt att den 

kan urskilja var den eventuella lägre gränsen dras gällande summan pengar som kan spenderas för att 

uppnå en högre grad av upplevd lycka hos individen. 
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