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Abstrakt  

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om människors intentioner att donera pengar påverkas 

av deskriptiva normer. Följande hypoteser användes: 1) Både sociala närhetsnormer (du 

agerar som personer du känner samhörighet med gör) och provinsiellas normer (du agerar 

efter de lokala normer som gäller för platsen du befinner dig på) ökar människors intentioner 

att donera till välgörande ändamål jämfört med ett standardförfarande där 

välgörenhetsorganisationen enbart signalerar altruistiska ideal och 2) Sociala närhetsnormer 

leder till starkare intentioner att donera jämfört med provinsiella normer. En kvantitativ metod 

har använts, instrumentet var ett självskattningsformulär. Etthundraåttio personer, deltog i 

studien och blev således tilldelade ett av experimentets tre villkor (social närhetsnorm, 

provinsiell norm, eller standard villkor). Den provinsiella normen bidrar till en högre frekvens 

av donationer än standardförfarandet och det sociala närhetsvillkoret. Slutsatsen är att 

välgörenhetsorganisationer kan ha nytta av att ta hänsyn till och använda sig av provinsiella 

normer vid insamlingar.  

 

 

Abstract 

 

The aim of this study was to examine whether people´s intent to donate money is influenced 

by descriptive norms. Our hypotheses were as follows: 1) Both the social closeness norm (you 

behave as people close to you do) and the provincial norm (you behave as the local norms of 

the location where you are at prescribe) increase people´s self-reported intent to donate 

money to charity compared to the control group where the welfare organisation only try to 

activate your altruistic ideals and 2) Social closeness norms induce a stronger intent to donate 

money compared to provincial norms. A qualitative method has been used and the instrument 

was a self-report questionnaire. One hundred eighty people participated in the study and were 

thereby given one of the tree conditions (social closeness norm, provincial norm, or the 

standard condition). The use of provincial norms leads to a higher donation frequency than 

the standard condition and the social closeness condition.  
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Introduktion 

 

I dagens samhälle är det många människor som lever under svåra förhållanden. Exempel på 

detta kan vara människor som lever i krigshärjade områden, i zoner drabbade av svält eller i 

områden där vattenbrist råder. Det kan också vara personer som lever under hot och politiskt 

förtryck, (http://www.redcross.se/.../gymn.../hallbar-utveckling/svalt/). De resurser som finns i 

dessa personers direkta närhet räcker inte till för att hjälpa dem ur den svåra situation de 

hamnat i. I Sverige finns idag ett stort antal organisationer som har valt att arbeta för att hjälpa 

dessa personer till ett drägligare liv, (http://www.insamlingskontroll.se/sidor/statistik).  

 

Hjälporganisationerna har som mål att samla in pengar för att på olika sätt kunna nyttja dessa 

medel för att skapa förutsättningar för att hjälpa till på det sätt som behövs i varje unikt fall. 

Exempelvis går pengar till mat, mediciner, skolbyggnationer, kläder och dylikt. Det finns idag 

inga regler eller lagar som reglerar att hjälporganisationerna får in pengar, de är helt beroende 

av människors vilja att hjälpa till, det vill säga människors vilja att skänka av sina egna 

pengar för att bidra till att någon annan människa får ett bättre liv. Det kan finnas olika 

orsaker till varför människor väljer att donera pengar. Det kan vara av altruistiska skäl, av 

rättviseskäl eller kanske för att man själv har fått något och vill återgälda detta till andra, 

(Charness & Haruvy, 2002). Det finns också forskning som ger stöd åt det faktum att det ger 

glädje för individen att donera pengar till välgörenhet, (Dunn et al, 2008). Sökandet efter 

lycka skulle då kunna tänkas vara en drivkraft för människor att donera mer pengar. Här 

skulle man i så fall kunna diskutera om det är egoism som gör att man väljer att donera 

pengar? Studier visar däremot att om människor blir uppmärksammade på att de kan göra 

egen vinning på att donera har detta en negativ effekt på det vi i denna studie har valt att kalla 

för donationsbeteende, vår definition av detta beteende är vilken summa och i vilken frekvens 

individen väljer att donera pengar (Feiler et al, 2012). Det enda hjälporganisationerna kan 

göra är således att på olika sätt marknadsföra sina tjänster och de projekt de arbetar i för att på 

så sätt öka sina chanser att få in mer pengar.  

 

Utifrån ovanstående villkor kan frågan ställas om det finns något som kan göras för att 

påverka människors vilja att donera pengar. Finns det omständigheter som kan påverka hur 

ofta och hur mycket pengar människor väljer att donera till olika hjälporganisationer. Kan 

organisationerna samla in mer medel genom att ändra på något de gör idag eller genom att 

försöka nå ut till människor på ett annat sätt än vad som redan görs? Detta är relevanta frågor 
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både ur ett humanistiskt perspektiv samt ur ett samhälleligt perspektiv och således även 

relevanta frågor att forska vidare kring.  Denna studie avser ytterligare belysa dessa aspekter.  

 

Människan är en social varelse: Betydelsen av normer 

Människan är en social varelse som trivs allra bäst i samvaro med andra människor, 

(Baumeister & Leary, 1995). Ur ett evolutionärt perspektiv har människan lärt sig vikten av 

att kunna smälta in i en grupp för att överleva, (Boyd & Richerson, 2009). För århundraden 

sedan var det viktigt att höra samman med en grupp, att ha social tillhörighet. Utan en grupp 

som backade upp och fanns där hade en enskild individ mycket små chanser att klara sig mot 

faror, finna tillräckligt med mat eller få hjälp vid skador och sjukdomar. Utan grupp fanns 

därmed ingen möjlighet till överlevnad. Att överleva är en av människans allra starkaste 

drivkrafter och hon är beredd att göra nästan vad som helst för att överleva och för att skydda 

sina avkommor, (Berg, 2011). Det finns dessutom forskning som visar att den som är en del 

av en grupp kommer att dömas hårdare om denne inte följer gruppens normer än de personer 

som inte tillhör gruppen och inte följer normerna. Gruppdeltagaren blir alltså hårdare dömd 

eftersom denne förväntas veta hur vilka normer och regler som är aktuella i just denna grupp, 

(Adams et al, 2000).  

 

När människor samlas i grupper, umgås och lever nära varandra händer det saker med oss. Vi 

börjar formas efter andra i vår omgivning. Man kan säga att vi utsätts för en form av social 

kontroll, (Brauer & Chaurand, 2009). Det finns olika sociala närhetsnormer som påverkar oss 

till att bete oss på olika sätt. Om du är på väg till en biograf med avsikten att se på en bio 

tillsammans med ett gäng vänner vet du redan i förväg att du förväntas vara tyst på bion. Du 

behöver inte fråga dina kompisar om hur du förväntas bete dig i den situationen. Du behöver 

inte heller komma till biografen och sätta dig i salongen för att förstå att alla är tysta där. Du 

vet att när du sitter i en biosalong är det rätta beteendet att vara tyst. Detta är alltså en norm 

som talar om för dig hur du bör bete dig på en viss plats och i en viss situation. Denna typ av 

norm kallas för preskriptiv norm, (Brauer & Chaurand, 2009).  

 

Om du istället går på bio tillsammans med dina vänner på en biograf där människor ofta tar 

ett glas vin på bion och pratar med varandra kanske du beter dig annorlunda. Du vet att det 

rätta moraliskt är att vara tyst i biografen men eftersom människor pratar med varandra här så 

är sannolikheten stor att du också kommer att prata. Du beter dig då så som andra människor 

beter sig. Du anpassar dig efter din omgivning och följer en så kallad deskriptiv norm, 
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(Cialdini, Reno, & Källgren, 1990). Ett annat exempel på skillnaden mellan dessa normer är 

exempelvis hur du beter dig vid övergångsställen då du är ute och går. Den preskriptiva 

normen, vilket således är den som är moraliskt rätt att följa, är att stanna om det är rött. Är du 

tillsammans med dina vänner och de brukar gå mot rött följer du istället en deskriptiv norm 

om du väljer att följa med dem och gå mot rött. En deskriptiv norm är alltså en norm som 

bygger på hur andra beter sig i samma situation, (Raihani & McAuliffe, 2014). Medan en 

preskriptiv norm istället är hur du borde bete dig i samma situation, (Brauer & Chaurand, 

2009). 

 

En kvantitativ studie har gjorts där man använde sig av diktatorspelet, för att se i vilken mån 

försökspersonerna skulle dela med sig av sina pengar till andra. I studien fick några deltagare 

veta att man förväntades dela med sig av sina pengar medan andra inte fick samma 

information. Resultatet blev att de som fick information om att de borde dela med sig av sina 

resurser också gjorde det i större utsträckning, (Raihani & McAuliffe, 2014). Förklaringen till 

att denna typ av normer fungerar, det vill säga preskriptiva normer, är att det annars leder till 

ogillande hos andra, (Cialdini, Reno, & Källgren, 1990).  

 

Det finns forskning som tyder på att individers tolkning av och agerande i olika situationer 

påverkas av hur andra i omgivningen beter sig gällande flera olika områden, (Bearden & 

Etzel, 1982). Bland annat tycks detta stämma vad gäller miljömedvetenhet, (Goldstein & 

Cialdini, 2009), alkoholvanor, (Walters & Neighbors, 2005), samt träning, (Okun, Karolyn, & 

Lutz, 2002). Man har inom dessa områden kunnat finna en påverkan av beteendet hos 

individen utifrån hur personer i dennes omgivning har agerat, det vill säga utifrån deskriptiva 

normer. 

 

Konformitet är ett viktigt begrepp i sammanhanget. Med konformitet menas det faktum att 

människor har en tendens att följa andra människors beteenden för att anpassa sig till 

gruppens beteenden. De kan till och med vara så att den enskilda individen följer en grupps 

beteenden trots att denne kan inse att beteendet i sig är felaktigt och helt går emot dennes 

egna värderingar och kunskaper. Individens strävan efter att passa in och bli accepterad i 

gruppen bidrar starkt till detta beteende, (Myers et.al, 2010). Människan har genom tiderna 

varit beroende av andra för att kunna överleva. För att passa in i den grupp hon önskar vara 

del av är hon beredd att undertrycka mycket av sina egna beteenden, åsikter och attityder, 

(Berg, 2011).  
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Strävan att passa in är så pass stark att många människor till och med skulle göra saker eller 

ge svar de uppenbart vet är felaktiga. Ett psykologiskt experiment genomfördes under 1950-

talet. Sju till nio personer placerades på stolar på en rad i ett rum. Personerna blev visade 

olika linjer och skulle avgöra vilka linjer som var lika långa. De personer som fick svara först 

var informerade om syftet med studien. Den person som svarade sist var den person som 

studien utfördes på. I början svarade alla personer rätt på frågorna. Allteftersom tiden förflöt 

började personerna som satt före testpersonen i raden att svara fel på jämförelsen trots att det 

var mycket tydligt vilket det rätta svaret borde vara. I 36.8 procent av fallen ledde detta till att 

även testpersonen svarade fel. Skälen bakom detta var olika, ett fåtal individer tvivlade på sin 

egen förmåga medan andra efteråt uppgav sig se vilket det korrekta svaret var men de ville 

inte avvika ifrån gruppens svar. Under andra omständigheter, där inga andra lämnar svar i 

frågorna innan testdeltagaren, är det färre än en procent som svarar fel på dessa frågor, (Ash, 

1955).  

 

Konformitet har flera olika möjliga påverkansområden. Ibland fungerar konformitet som ett 

sätt att påverka oss för att passa in i den grupp vi befinner oss i. I andra situationer kan den ge 

oss en möjlighet att skilja oss från gruppen. Det finns studier som visar att konformitet i olika 

situationer även kan användas strategiskt. Bland annat när det gäller attraktion inför en 

potentiell partner. Denna studie visade att det finns tillfällen då vi medvetet går emot gruppen 

för att skapa uppmärksamhet och på så sätt bli mer attraktiva, (Griskevicius et al, 2006).  
	

Fältexperiment om deskriptiva normers påverkan 

Aschexperimentet, (Ash, 1955), understryker det faktum att människan är villig att följa 

andras beteenden trots att hon inte kan se logiken bakom det unika beteendet. Ytterligare en 

studie har påvisat liknande resultat (Goldstein & Cialdini, 2009). I denna kvantitativa studie 

undersöktes människans vilja att återanvända handdukar på ett hotell istället för att lägga 

handduken på golvet efter en användning. I studien fick hotellgästerna olika information kring 

vem som tidigare valt att återanvända handdukarna. Vissa gäster fick ingen information kring 

huruvida handdukarna återanvänts tidigare, andra fick information om att en viss procent av 

de andra gästerna på samma hotell valt att återanvända sina handdukar medan andra fick 

information om att en viss procent av andra gäster som bott i exakt samma rum som dem 

själva hade valt att återanvända handdukarna.  De som fick information om vilka som bott i 

samma rum ansågs i studien vara utsatta för något som Goldstein, Cialdini & Griskevicius 
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(2008) kallade för en provinsiell norm, de definierade denna norm som den norm som gäller 

för den precisa plats individen befinner sig på och de omständigheter som råder där. I denna 

studie används samma definition av provinsiella normer. Resultatet av studien visade att de 

som fick informationen om att andra som bott i samma rum som dem själva hade återanvänt 

sina handdukar i hög utsträckning också var de som valde att återanvända sina handdukar 

mest av de olika grupper som deltog i studien. Detta påvisar att en stark provinsiell norm, det 

vill säga hur andra som har befunnit sig på samma plats som du tidigare, i hög grad påverkar 

människors beteenden, (Goldstein & Cialdini, 2009). Även detta blir en slags deskriptiv norm 

eftersom du i dessa fall följer de beteenden som andra personer som varit på samma plats som 

du haft. I detta fall är det däremot mer platsen som driver normen än det sociala eftersom du 

inte nödvändigtvis träffar några av de personer vars beteenden du följer. Inte heller finns det 

anledning att tro att du skulle ha utvecklat en starkare gemensam social identitet med dessa 

individer eftersom platsen ifråga (hotellrummet) är mer slumpmässigt ”tilldelad” än det hotell 

som man själv (sannolikt) valt att bo på utifrån olika anledningar.  De som har bott på samma 

hotellrum som du tidigare har sannolikt flyttat ut långt innan du kom till hotellet. Det som 

inverkar på dig är sannolikt att du följer de normer som gäller för den plats du just nu befinner 

dig på. I studien angavs två huvudsakliga förklaringsmodeller till detta: 1) Människor kan ha 

lärt sig att lokala normer ofta fungerar bättre att följa än normer som är giltiga på avstånd. 2) 

Människor kan känna gemenskap med andra människor som har befunnit sig på samma plats 

och i samma situation som dem själva, (Bohner & Schlüter, 2014).  

 

Försök att replikera ovanstående studie har gjorts (Goldstein & Cialdini, 2009). Studien 

genomfördes på hotell i likhet med tidigare studie. Hotellgästerna fick: 1) Ingen information 

alls. 2) Ett villkor där hotellpersonalen vädjade till gästerna att de skulle hjälpa dem i 

miljöarbetet genom att återanvända sina handdukar. 3) Ett villkor där hotellgästerna bads 

återanvända sina handdukar och att 75 procent av alla hotellgäster hade valt att återanvända 

sina handdukar. 4) Ett villkor där de bads återanvända sina handdukar och att 75 procent av 

de gäster som tidigare bott i samma rum hade valt att återanvända sina handdukar. Det fanns 

ingen signifikant skillnad mellan de som hotellpersonalen vädjade till att återanvända 

handdukarna och de som fick information om att 75 procent av de andra gästerna på hotellet 

valt att återanvända sina handdukar. Det gick däremot att se att dessa två villkor sammantaget 

påverkade människor att återanvända sina handdukar i högre grad än de som inte fick någon 

extra information, (Bohner & Schlüter, 2014).  
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Med Goldsteins studie som grund utfördes 2015 ett nytt experiment vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. Syftet med studien var att testa huruvida sociala närhetsnormer och provinsiella 

normer påverkar människors donationsbeteenden. Tre olika villkor användes vid 

genomförandet av denna studie: 1) Du kan stödja Golomolo genom att skänka 20 kronor, 2) 

Du kan stödja Golomolo genom att skänka 20 kronor. Sjuttiotre procent av alla tillfrågade 

universitetsstudenter i Sverige har valt att skänka 20 kronor till Golomolo, 3) Du kan stödja 

Golomolo genom att skänka 20 kronor. 73 procent av alla tillfrågade studenter vid 

Linnéuniversitetet har valt att skänka 20 kronor till Golomolo.  Denna studie visade att de 

som fick information om att en stor andel andra studenter valt att donera före dem donerade 

mer frekvent samt även större belopp än de som inte fick någon information kring tidigare 

donationer. Allra högst belopp samt allra mest frekvent donerade dock de studenter som i 

denna studie fick information om att en stor andel av de andra studenter vid just 

Linnéuniversitetet som blivit ombedda att donera valt att göra det. (Agerström, Carlsson, 

Nicklasson och Guntell, 2016).  

 

Något som skulle kunna tänkas påverka människan till att ändra sitt beteende är social 

tillhörighet. Det vill säga känslan av att ha någon eller några vid sin sida. Det kan vara genom 

att man är vänner, släkt eller kanske medlemmar av samma idrottsförening/supporterklubb, 

men det kan också vara för att man är hundägare, hästmänniska eller har samma musikgrupp 

som idoler. Denna känsla av samhörighet skapar en gruppkänsla och en känsla av tillhörighet 

som sannolikt påverkar människans beteenden. I fältstudien som genomfördes på 

Linnéuniversitetet är det svårt att avgöra om det är det geografiska avståndet till de tidigare 

donatorerna som har påverkat studenterna till att donera mer pengar eller om det är graden av 

social tillhörighet som har bidragit till donationsviljan. Rimligen kan studenter känna social 

tillhörighet till gruppen studenter och än större social tillhörighet till gruppen studenter som 

finns just vid Linnéuniversitetet (Agerström et.al, 2016).   

 

Ambitionen har varit att låta personer hypotetiskt bedöma sina intentioner att donera pengar 

utifrån några olika scenarion. Utifrån dessa uppskattningar var målet att utifrån resultaten 

kunna se om någon skillnad i påverkan på donationsintentionen finns beroende på om de fått 

villkoret med social närhetsnorm eller provinsiella normer.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om människors intentioner att donera påverkas av 

deskriptiva normer, därför valdes följande hypoteser: 1) Både sociala närhetsnormer och 
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provinsiella normer ökar människors intentioner att donera till välgörande ändamål jämfört 

med ett standardförande där välgörenhetsorganisationen enbart signalerar altruistiska ideal 

och 2) Sociala närhetsnormer leder till starkare intentioner att donera jämfört med provinsiella 

normer. 

 

Metod 

 

Ett kvantitativt fältexperiment i form av en enkätundersökning har genomförts, (Thuren, 

2007). Studien har en hypotetisk frågeställning vilket kan påverka utfallet genom att 

människor drivs av en önskan om social tillhörighet och därmed inte svarar helt 

sanningsenligt, (Fischer et al, 1993). Undersökningen har genomförts vid ett universitet i 

Sverige.  

 

Deltagare 

Syftet var att göra en jämförelse mellan tre olika villkor, därför är urvalet gjort med en 

stratifiering för att säkerhetsställa att lika många deltagare av varje villkor skulle delta i 

undersökningen (Graziano & Raulin, 2010). För att få en statistisk säkerhet i urvalet användes 

60 deltagare i varje villkor, studien bygger därför på 180 deltagare, (99 kvinnor, 80 män samt 

en deltagare som noterade annat under frågan om könstillhörighet). I studien förekom inget 

internt bortfall och det externa bortfallet var mycket lågt (McBurney & White, 2007). Bortsett 

från stratifieringen är urvalet ett bekvämlighetsurval på så sätt att ingen hänsyn har tagits till 

urvalet (Nolan & Heinzen, 2008). Faktorer som exempelvis ålder, utbildning eller kön har inte 

påverkat urvalet. 

 

Instrument 

Enkätens utformande har sin grund i det instrument som användes i Agerström, Carlsson, 

Nicklasson och Guntells (2016) studie. De genomförde en liknande studie gällande effekten 

av deskriptiva normer vid donationsbeteende. Eftersom denna studie är en vidareutveckling 

av den tidigare forskningen gjordes bedömningen att det var lämpligt att använda ett liknande 

formulär. I och med att instrumentet tidigare används med god validitet skapar det goda 

förutsättning för en god validitet även i denna studie (Rust & Golombok, 2009). Avsikten var 

att studera skillnaden mellan sociala närhetsnormers samt provinsiella normers påverkan på 

donationsbeteendet och jämföra dessa med en grupp som blir tilldelade ett villkor som ej 
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innehåller någon normpåverkan, en så kallad kontrollgrupp. Med detta som målsättning 

valdes nedanstående villkor för studien: 

 

Standardvillkor:  

”Föreställ dig att du blir ombedd att donera pengar till Golomolo. Hade du valt att donera 

pengar till Golomolo?” 

 
Social närhetsnorm:  

”Föreställ dig att du blir ombedd att donera pengar till Golomolo. Du får samtidigt veta att 73 

% av dina närmsta vänner har valt att donera pengar till denna organisation. Hade du valt att 

donera pengar till Golomolo?” 

 

Provinsiell norm:  

”Föreställ dig att du ska flyga på semester och under resan blir du ombedd att donera pengar 

till Golomolo. Du får samtidigt veta att 73 % av alla som har suttit i samma flygplansstol som 

du har valt att donera pengar till denna organisation. Hade du valt att donera pengar till 

Golomolo?” 
 

Tanken med de olika villkoren är att standardvillkoret används som en kontrollgrupp, i 

standardvillkoret förekommer ingen manipulation, det vill säga det förekommer ingen 

normpåverkan på testpersonerna. I den sociala närhetsnormen har vi valt att använda oss av 

nära vänner för att på så sätt testa hur en deskriptiv norm påverkar då det gäller nära relationer 

och för att verkligen hitta ett villkor som fångar den sociala närhetsnormens påverkan. För att 

finna en norm som har motsvarande närhet som goda vänner valde vi ut en riktigt specifik 

provinsiell norm. För att vara säkra på att minimera påverkan från andra faktorer så som 

sociala kopplingar valde vi en flygplansstol. Sannolikheten att någon ska ha en koppling till 

en specifik flygplansstol på något annat sätt än att de slumpmässigt blivit tilldelade den är 

mycket liten. Detta resonemang maximerar möjligheten att särskilja mellan påverkan från 

social närhetsnorm och provinsiell norm. De olika villkoren delades ut slumpvis till 

deltagarna.  

 

Ett försättsblad till frågeformuläret lämnades ut i samband med undersökningen. 

Försättsbladet innehöll information om undertecknade, kontaktinformation till undertecknade 

och information om undersökningen.  Respondenterna informerades även om att deltagandet 
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var frivilligt, anonymt och att de, när de så önskade, hade möjlighet att avbryta sin medverkan 

(se bilaga 1). Efter försättsbladet följde ett informationsblad om välgörenhetsorganisation 

Golomolo där det gavs skriftlig information om föreningen och dess syfte. (se bilaga 2).  Efter 

informationsbladet följde själva frågeformuläret som bestod av två slutna frågor samt en 

skattningsfråga, (Hade du valt att donera pengar till Golomolo? Om du svarat ja på 

ovanstående fråga, HUR MYCKET hade du då valt att donera? Jag är kvinna/man?) 

Undersökningens beroende variabler är således huruvida individen väljer att donera pengar 

samt, om pengar doneras, i så fall vilken summa? Överst på frågeformuläret hade 

manipulationen placerats i textform. För ytterligare information gällande vilka frågor samt 

vilka villkor som ingått i enkäten var god se bilaga 3-5. 

 

Procedur  

Datasamlingen ägde rum vid ett och samma tillfälle på ett universitet i Sverige. Testledarna 

gick runt i universitetets lokaler och frågade personerna som befanns sig på plats om de hade 

ett par minuter över för att delta i en studie. Konfirmerades deltagande, presenterades studien 

och studenterna gavs information om examensarbetet och tillfrågades om de skulle kunna 

tänka sig att ställa upp i studien genom att besvara en enkät. Enkäten bestod av ett 

försättsblad, en informationssida om välgörenhetsorganisationen Golomolo samt en sida med 

ett av de tre villkor som användes i studien.  Enkäterna hade slumpmässigt blandats av en 

utomstående person för att testledarna skulle kunna var blinda inför vilket villkor som delades 

ut. Då testpersonerna konfirmerade deltagande delades enkäten ut. Utöver den information 

som fanns i försättsbladet poängterades att undersökningen var individuell och att den 

bifogade texten gällande Golomolo skulle läsas innan frågorna på sista sidan besvarades. 

Under tiden deltagarna fyllde i enkäterna befann sig testledarna i närheten. Testledarnas 

närvaro hade syftet att ha kontroll över att deltagarna inte samtalade med varandra under tiden 

de deltog i undersökningen.  När deltagarna var klara med enkäten returnerades dessa till 

testledarna. Enkätfrågorna samt bifogade villkor var placerade på sista sidan i enkäten för att 

säkerställa att testledarna ej skulle kunna se dessa vid insamlandet av desamma. På så sätt var 

testledarna helt blinda för såväl villkor som resultat vilket säkerställde anonymiteten för 

deltagarna. Studien fungerade även som en pilot för en framtida större studie. Totalt samlades 

300 enkäter in, varav 180 gällde denna studie.  

 

Efter insamlandet av data sammanställdes denna i SPSS och ett antal analyser genomfördes 

för att besvara studiens frågeställning och dess uppställda hypoteser.  
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Etik 

För att bedriva forskning på ett etiskt korrekt sätt ställs särskilda krav. Vetenskapsrådet har 

konkretiserat fyra grundläggande huvudkrav som är av vikt att ta hänsyn till ur ett etiskt 

perspektiv: 

1. Informationskravet 

2. Samtyckeskravet 

3. Konfidentialitetskravet   

4. Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Nedan redogörs för hur de grundläggande huvudkraven har tillgodosetts och säkerställts.  

 

Informationskravet 

Samtliga deltagare i denna studie informerades både muntligt och skriftligt om syftet med 

studien. Detta var fullt möjligt då förhandsinformation inte skulle komma att äventyra 

studiens syfte. I informationen poängterades tydligt att deltagandet var helt frivilligt och att 

deltagarna närsomhelst kunde välja att avbryta sin medverkan utan att behöva ange orsak till 

detta (Graziano & Raulin, 2010). I och med detta möjliggjordes för deltagarna att frivilligt ta 

ställning till huruvida de kunde tänkta sig att vara en del av denna studie. I den skriftliga 

förhandsinformationen informerades det även om att insamlad data inte kommer att användas 

i andra syften än forskning. Skulle deltagaren ha frågor gällande studien fanns 

projektansvariges namn, institutionsanknytning och mailadress på den skriftliga 

förhandsinformationen. Med detta som grund anses studien uppfylla informationskravet. 

 

Samtyckeskravet 

Samtliga deltagare i studien är myndiga och personer som själva bör kunna tillgodogöra sig 

given information, vilket innebär att samtycke ej behöver inhämtas, varken från 

föräldrar/vårdnadshavare eller förmyndare. Deltagarna i studien gavs utförlig information, 

både skriftligt och muntligt, där det informerades om att deltagarna har rätt att avbryta sin 

medverkan i studien utan efterföljande negativa konsekvenser samt att deltagarna har rätt att 

självständigt bestämma över sin medverkan i studie. Därmed anses studien uppfylla kravet för 

samtycke. 

 

Konfidentialitetskravet 

I den skriftliga förhandsinformationen informerades deltagarna om att enkäterna skulle 
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behandlas med sekretess. Alla enkäter var identiskt utformade, med undantag för villkoren. 

Villkoren och testdeltagarnas svar var dolda för testledarna, både innan enkäterna delades och 

när de åter mottogs efter ifyllnad. Det enda deltagarna behövde anteckna på enkäterna var att 

kryssa i två rutor samt skriva en valfri donationssumma, därför blir det omöjligt att kunna 

identifiera testdeltagarna. Insamlade enkäter förvaras inlåst. Därmed anses 

konfidentialitetskravet vara uppfyllt.  

 

Nyttjandekravet 

Den skriftliga förhandsinformationen innefattade information om att insamlad data endast 

skulle användas i vetenskapligt syfte. Insamlade enkäter innehöll varken personuppgifter eller 

uppgifter som gjorde det möjligt att identifiera deltagarna. Studien bedöms ej innehålla 

uppgifter och information av känslig natur och med hänsyn till att konfidentialitetskravet är 

uppfyllt anses även nyttjandekravet vara så.  

 

Resultat 

Donationsfrekvens 

Hypotes 1a 

I enlighet med första hypotesen undersöktes om det fanns skillnad i donationsfrekvens mellan 

gruppen som fått villkoret med den sociala närhetsnormen samt gruppen som fått villkoret 

med den provinsiella normen jämfört med gruppen som fått ett villkor utan normpåverkan 

(kontrollgruppen). Med en chi-squareberäkning testades om det fanns skillnad i 

donationsfrekvens mellan kontrollgruppen och gruppen som fått den sociala närhetsnormen 

(H2). Analysen visade ett icke signifikant resultat (X2.60, df=1, p=.44). I kontrollgruppen 

valde 63 procent av deltagarna att donera pengar och i gruppen som fått den sociala 

närhetsnormen valde 70 procent av deltagarna att donera pengar.  

 

 Hyptes 1b 

Vidare undersöktes om det fanns skillnad i donationsfrekvens mellan kontrollgruppen och 

gruppen som fått den provinsiella normen. Analysen visade en signifikant skillnad (X2= 6.14, 

df=1, p=.01). I kontrollgruppen, som ovan nämnts, valde 63 procent av deltagarna att donera 

pengar och i gruppen som fått den provinsiella normen valde 83 procent av deltagarna att 

donera pengar. 
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Hypotes 2 

Därefter undersöktes om det fanns skillnad i donationsfrekvens mellan gruppen som fått den 

sociala närhetsnormen och gruppen som fått den provinsiella normen. Analysen av ett chi-

square test visade en trend i donationsfrekvens (X2=2.98, df=1, p=.08).  

 

Donationssumma 

Hypotes 1a 

I överensstämmelse med första hypotesen utformades ett Mann Whitney test för att undersöka 

om man kan öka donationssumman genom användandet av deskriptiva normer. Anledningen 

till att ett Mann Whitneytest valdes är att variabeln ej var normalfördelat. En analys av om det 

fanns en skillnad i donationssumma mellan gruppen som fick den sociala närhetsnormen och 

gruppen som fick standardvillkoret genomfördes. Analysen visade ej på någon signifikant 

skillnad (U =1576.50, N1 = 60, N2 = 60, p = .23 two-tailed).  

 

 Hypotes 1b 

Enligt första hypotesen undersöktes även om det fanns någon skillnad i donationssumma 

mellan gruppen som fått den provinsiella normen och gruppen som fått standardvillkoret. 

Analysen visade ingen signifikant skillnad, dock fanns en trend i donationssumma som visar 

att gruppen som fått det provinsiella villkoret tenderade att donera större summor 

(U=1449.00, N1=60, N2=60, p= .059 two-tailed).  

 

Hypotes 2 

I enlighet med andra hypotesen undersöktes om gruppen som fick den sociala närhetsnormen 

donerade högre summor än gruppen som fick den provinsiella normen. Analysen påvisade 

ingen signifikant skillnad i donationssumma mellan gruppen som fått den sociala 

närhetsnormen och gruppen som fått den provinsiella normen (U =1692.5, N1 = 60, N2 = 60, 

p = .57 two-tailed).  
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Resultaten i studien visar att det självskattade donationsbeteendet hos deltagarna har 

påverkats olika beroende på vilket villkor de har tilldelats. Nedan följer en beskrivning av hur 

påverkan har skett och en diskussion kring de resultat som funnits.  

 

Diskussion 

 

Trots att undersökningen var hypotetiskt grundad gick det att finna en signifikant skillnad vad 

gäller jämförelsen mellan kontrollgruppen och gruppen som fått den provinsiella normen. 

Gruppen som fått den provinsiella normen donerade signifikant oftare pengar än 

kontrollgruppen.  

 

Hypotes 1a 

Sociala närhetsnormer antogs enligt hypotes ett generera högre donationsbeteende jämfört 

med standardvillkoret. Undersökningen påvisar dock ingen signifikant skillnad varken 

gällande donationsfrekvens eller donationssumma. En trend till påverkan av 

donationsbeteendet har dock kunnat ses gällande donationssumman. Gruppen med den sociala 

närhetsnormen tenderar att donera större summa pengar än kontrollgruppen.  Detta är ej 

förenligt med resultatet i den studie som genomfördes av Agerström, Carlsson, Nicklasson 

och Guntell (2016) där det konstaterades deskriptiva normer genererar högre 
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Fig 1. Donationsfrekvens beroende av villkor. Notera. Konfidensintervall 95%. 
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donationsbeteenden än vad ett villkor utan normpåverkan gör. Detta fynd var något 

överraskande. Människan har sedan evolutionens begynnelse haft en stark drivkraft att passa 

in i gruppen i syfte att överleva, (Boyd & Richerson, 2009). Som nämnts tidigare händer det 

saker med människor när de kommer samman i grupper. Människan är anpassningsbar och 

börjar formas efter andra i sin omgivning. En form av social kontroll uppstår, (Brauer & 

Chaurand, 2009) vilken uppskattades vara starkare än villkoret utan normpåverkan. Den 

tidigare påvisade starka drivkraft människan har att passa in (Myers et.al, 2010), framkom ej 

tydligt i denna studie. 

 

Hypotes 1b 

En signifikant skillnad har påvisats gällande hypotes Ib, deltagarna som fått den provinsiella 

normen donerar signifikant oftare än kontrollgruppen. Vad gäller den summa som donerades 

kunde ej några signifikanta skillnader påvisas, dock återfanns en trend som pekade på att den 

provinsiella normen även genererar en högre donerad summa jämfört med de två andra villkor 

som använts i studien. Om urvalet i undersökningen varit ännu större är det möjligt att även 

donationssumman skulle kunnat påvisa en signifikant skillnad. Power och effektstorlek är 

beroende av urvalsstorleken. Om skillnaden är liten krävs ett större urval för att fastslå att det 

är en signifikant skillnad och inte enbart en slumpmässig variation. (Button et al, 2013). 

Studiens design, en enkätstudie med en hypotetisk frågeställning, kan tänkas kräva en större 

urvalsstorlek jämfört med om studien inte var hypotetiskt grundad. Detta då deltagare i 

hypotetiska frågeställningar tenderar att inte svara helt sanningsenligt (Fischer et al, 1993).   

 

 I enlighet med första hypotesen antogs att provinsiella normer genererar högre 

donationsfrekvens och högre donationssumma än standardvillkoret. Hypotesens antagande 

grundar sig i tidigare forskning där man kunnat påvisa att normer för en plats påverkar hur 

personerna beter sig på just den precisa platsen (Goldstein et.al, 2008). Tidigare forskning 

visar även att enbart vetskapen om hur en tidigare person har agerat i exakt situation samma 

ökar sannolikheten för att man replikerar den tidigare personens agerande, (Raihani & 

McAuliffe, 2014). Asch (1955) styrker i sin forskning att människor kan påverkas av andra 

personers agerande, detta när de befinner sig på samma plats. Människor kan medvetet fatta 

fel beslut eftersom de är medvetna om att de andra personerna på samma plats fattat fel 

beslut. Förklaringen till att man väljer att agera utifrån den provinsiella normen tros bero på 

att det annars kan väcka ogillande hos andra, (Cialdini, Reno, & Källgren, 1990). Med detta 
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som grund antogs att den provinsiella normen borde generera högre donationsbeteende än 

standardvillkoret.  

 

I studien konstaterades, som nämnts ovan, att det fanns signifikanta skillnader i 

donationsfrekvens beroende på om man fick en provinsiell norm eller standardvillkoret som 

manipulation. Deltagarna som fått den provinsiella normen donerade pengar till välgörenhet i 

större utsträckning än de deltagare som fått standardvillkoret. Gällande donationssumma 

fanns det inga signifikanta skillnader mellan grupperna, men det fanns en marginell 

signifikant trend i donationssumma hos gruppen som fått den provinsiella normen att donera 

högre summor. Resultatet går i linje med vad tidigare forskning visat (Goldstein et.al, 2008; 

Raihani & McAuliffe, 2014; Asch, 1955). 

 

Hypotes 2 

I enlighet med andra hypotesen antogs att sociala närhetsnormer genererar högre 

donationssumma och högre donationsfrekvens än vad den provinsiella normen gör. Studien 

visar att det ej finns signifikanta skillnader mellan den grupp som fått det sociala 

närhetsvillkoret och den grupp som fått det provinsiella villkoret. Vår hypotes bygger på att 

människan evolutionärt har haft ett överlevnadsvärde i att tillhöra en grupp och därför kan 

agera mot sin vilja enbart för att inte bli utesluten ur sin grupp (Berg, 2011). Att social 

tillhörighet och därigenom konformitet är otroligt viktigt stärker Asch (1955) i sin forskning. 

Försökspersonerna i Aschs (1955) studie rättar sig efter gruppen trots medvetenheten om att 

gruppen fattar fel beslut. Med tanke på människans grundläggande behov av att bli accepterad 

av gruppen antogs den sociala närhetsnormen generera högre donationsbeteende i relation till 

den provinsiella normen, vilket inte stämde i vår undersökning. 

 

Vår hypotes visade sig, som nämnts ovan, vara felaktig. Påverkan från den sociala 

närhetsnormen är inte större än påverkan från den provinsiella normen, tvärtom visade sig de 

provinsiella normerna vara den av de två som hade störst effekt på donationsbeteendet hos 

testdeltagarna. Detta resultat går i linje med tidigare forskning (Goldstein et.al, 2008). Även 

här kan det faktum att det var en hypotetisk frågeställning som användes ha haft påverkan på 

resultaten i vår studie. Som ovan nämnt kan hypotetiska frågeställningar påverka 

respondenternas svar och leda till att deltagarna inte svarar helt sanningsenligt, (Fischer et al, 

1993). Samtidigt bör hänsyn tas till att försök har gjorts att replikera Goldstein, Cialdini och 

Griskevicius (2008) forskning, som menar att deskriptiva normer påverkar människans 
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beteende i någon riktning. Dessa tidigare replikationsförsök har genomförts utan signifikanta 

resultat (Bohner & Schlüter, 2014).  

 

Sammanfattande diskussion 

Resultaten av studien stödjer delvis Goldstein, Cialdini och Griskevicius (2008) forskning. 

Även i vår studie finns, när man tittar på de olika normerna var för sig, signifikanta skillnader. 

Den provinsiella nomen tycks, enligt den föreliggande studien, generera mer frekventa 

donationer samt tenderar även att generera högre donationssummor än övriga villkor. I linje 

med Agerström, Carlsson, Nicklasson och Guntells (2016) forskning visar vår studie att det är 

möjligt att påverka människors donationsbeteenden genom att, som välgörenhetsorganisation, 

använda sig av olika normer i sin marknadsföring. I Agerström, Carlsson, Nicklasson och 

Guntells (2016) studie var det dock något svårt att särskilja mellan vad som bestod av 

provinsiell norm och social närhetsnorm vilket görs på ett tydligare sätt i denna studie. 

Sammantaget blir slutsatserna att sociala närhetsnormer inte har effekt på hur människor 

väljer att donera pengar men att provinsiella normer har det.  

 

De fynd som gjorts går att vidareutveckla i ytterligare forskning. Det finns många områden 

där dessa kunskaper går att applicera, exempelvis skulle det kunna vara av värde att forska 

vidare kring om provinsiella normer har liknande effekter vad gäller hantering av avfall. 

Tidigare studier pekar på att miljömedvetenhet påverkas, (Goldstein & Cialdini, 2009) vilket i 

så fall skulle kunna vara fallet även för att öka människors benägenhet att källsortera och 

dylikt. Det finns ett flertal olika områden där provinsiella normer skulle kunna tänkas vara 

användbara. Ett exempel är att försäljare för olika produkter skulle kunna använda sig av 

dessa i sin marknadsföring för att på så sätt öka försäljningen och således vinsten för 

företaget. Det kan också tänkas att normerna går att använda inom skolväsendet för att 

påverka elever i positiv riktning vad gäller kamratskap, hälsa, studier och så vidare. 

Exempelvis kan elever påverkas till att vara kamratliga genom kampanjer där de får 

information om hur andra elever på skolan har betett sig före dem.  

 

Metoddiskussion 

Undersökningen i studien bygger på en enkätstudie. Enkäterna i undersökningen baseras på 

teoretiska kunskaper kring ämnet i form av tidigare forskning.  Någon pilotundersökning har 

ej genomförts för att bekräfta validiteten, det vill säga att manipulationerna verkligen mäter 

tillhörighet och provinsiell tillhörighet. Med tidigare studie som grund (Agerström et al., 
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2016) bedömdes en pilotstudie vara överflödig. Dock skulle detta kunna vara en brist i 

undersökningen. Det går ej att med säkerhet avgöra i vilken omfattning de deskriptiva 

normerna påverkas av social samhörighet då basen utgått ifrån tidigare forskning istället för 

empirisk kunskap. Hade en pilotundersökning gjorts för att välja ut en norm med social 

tillhörighet och en provinsiell norm hade möjligen undersökningens interna validitet ökat. 

Bedömningen är dock att det är högst sannolikt att villkoret där dina närmsta vänner har 

donerat i mycket högre grad kommer att påverka genom social närhet. Den provinsiella 

normen, det vill säga flygplansstolen, är en högst slumpmässig tilldelning. Sannolikheten att 

någon specifik koppling ska finnas till just den stolen är mycket liten. Utifrån detta bedöms 

det med stor säkerhet finnas tillräcklig grund för att dra slutsatsen att villkoret med 

flygplansstolen fångar den provinsiella normen medan villkoret med vännerna fångar den 

sociala närhetsnormen. Genom att dessa normer är tydligt åtskilda bedöms den interna 

validiteten vara god.  

 

Frågeställningen i undersökningen är hypotetisk, vilket kan påverka respondenternas svar. En 

anledning till detta kan vara att deltagarna påverkas av hur de tror att de borde svara, det vill 

säga de kan vara påverkade av så kallad social önskvärdhet (Fischer et al, 1993). I en 

undersökning med en reell frågeställning blir de data som samlas in korrekta ur den synvinkel 

att de medel som doneras faktiskt mäter den summa som människor hade valt att donera. Här 

blir istället det som mäts människors uppskattning av vad de tror sig hypotetiskt vilja donera. 

En risk i detta är att deltagarna uppger högre donationssummor och högre donationsfrekvens 

än vad som i realiteten skulle vara fallet. Dock bedöms detta påverka alla villkor i samma 

utsträckning och att utfallet av studien på så sätt inte påverkas. I jämförelse med Agerström, 

Carlsson, Nicklasson och Guntells (2016) studie, som undersökte faktiska beteenden, 

genererade denna hypotetiska undersökning högre donationssummor och högre 

donationsfrekvens. Det är sannolikt att skillnaden i donationsandelar och donationsfrekvens 

varit mindre om undersökningen inte varit hypotetisk, (Fischer et al, 1993). Samtidigt ger 

detta en intressant information, människor tenderade sannolikt att överskatta sitt 

donationsbeteende när de deltog i undersökningen trots att den skedde under sekretess. Om 

urvalet i studien varit större finns det en möjlighet att resultaten blivit mera framträdande. Ett 

större urval gör det lättare att finna signifikanta skillnader, (Button et al, 2013).  

 

Vid användandet av självskattningsformulär finns alltid risken med social önskvärdhet med 

som en faktor, (Fischer et al, 1993). Detta är en faktor som ej kan bortses ifrån, men vars 
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påverkan minimeras så långt det är möjligt genom att undersökningen genomförs under 

sekretess. Deltagarna är helt anonyma och behöver inte fylla i några uppgifter om sig själva 

mer än kön och ålder. De kan därför känna sig trygga i att deras svar inte kommer att kunna 

bindas till dem och de kan därför känna sig fria att fylla i sina svar så sanningsenligt som 

möjligt. Utifrån studien kan inga slutsatser dras kring respondenternas ekonomiska situation 

eller andra faktorer som kan inverka på resultat. Det finns dock inget som talar för att dessa 

faktorer ej skulle vara jämt fördelade i alla tre grupperna eftersom deltagarna slumpmässigt 

tilldelats ett av de tre olika villkoren. Bedömningen blir därför att den interna validiteten är 

god samtidigt som det inte med säkerhet går att avgöra om det är just provinsiella normer 

kontra sociala närhetsnormer som driver resultaten. Det är av vikt att nämna att studien inte på 

något vis ger svar på om deltagarna redan donerar pengar till välgörenhetsorganisationer, 

detta har heller inte varit studiens syfte. Om så är fallet finns det inget som tyder på att detta 

inte skulle påverka alla tre grupperna i samma utsträckning. 

 

Gällande generaliserbarheten finns det flera olika faktorer som kan begränsa den. Hänsyn bör 

tas till att undersökningen endast ägde rum vi ett tillfälle och på ett universitet i Sverige. Det 

kan finnas en risk med att urvalet enbart är gjort bland studenter på ett universitet. Det skulle 

kunna finnas vissa gemensamma drag som dessa personer har, vilket i så fall skulle minska 

möjligheten att generalisera till befolkningen i stort. Att urvalet i undersökningen skulle ha en 

gemensam nämnare som gör att deltagarna inte skulle kunna vara representativt för 

befolkningen i stort finns alltså. Bedömningen är dock att detta inte är sannolikt. I dagens 

samhälle studerar personer från olika samhällsklasser, med olika kulturell och etnisk 

bakgrund.  

 

Vår urvalsgrupp skulle hypotetiskt kunna ha en annan social status än befolkningen i stort. 

Bedömningen är ändå att undersökningen är hypotetisk och summan att donera valfri, vilket 

gör att den ekonomiska situationen inte borde påverka i resultatet i någon högre grad. En 

annan svaghet i studien skulle kunna vara att åldrarna på respondenterna är förhållandevis 

lika, de befinner sig till stor del inom samma generation. Detta kan skilja dem ifrån 

befolkningen i stort. Kunskapsnivå, intressen med mera kan tänkas vara beroende delvis av i 

vilken ålderskategori man befinner sig. Hade studien genomförts på flera olika platser, inte 

enbart på ett universitet, och vid fler tillfällen hade den externa validiteten ökat.  
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Undersökningens reliabilitet bedöms vara god. Studien går utan större svårigheter att replikera 

oavsett testledare. Precisionen i studien är på en rimlig nivå och antalet deltagare i studien ger 

tillräckligt med underlag för att kunna dra slutsatser.   

 

Praktiska implikationer 

Resultaten av denna studie kan implementeras till verkliga scenarion på flera olika sätt. 

Exempelvis skulle provinsiella normer kunna användas för att påverka människors vilja att 

hjälpa andra då någon blir utsatt för mobbing i skolan. Information skulle kunna delges 

eleverna på skolan att andra som suttit just på den plats du gör i klassrummet har valt att 

hjälpa sina klasskamrater då de blir utsatta för mobbing. Andra tänkbara scenarion där 

resultaten av denna studie skulle kunna komma till nytta kan tänkas vara i marknadsföring av 

olika produkter i försäljningssyfte. Företag skulle kunna dra nytta av provinsiella normer i sin 

marknadsföring ut mot kund och producerande företag skulle kunna dra nytta av desamma i 

sin marknadsföring gentemot återförsäljare. Inom vården är det tänkbart att provinsiella 

normer skulle kunna bidra till att öka patienters följsamhet till behandlingar som föreskrivs 

genom att de ges information om hur många andra som befunnits sig i detta behandlingsrum 

eller suttit i denna behandlingsstol har valt att följa behandlingen. Friskvård är ett annat 

område där det skulle kunna vara av värde med provinsiella normer. Sverige har ett ökat 

bekymmer med människors övervikt och motionsbrist, eventuellt skulle provinsiella normer 

kunna bidra till att människor i större omfattning väljer att motionera och äta hälsosammare. 

Information skull exempelvis kunna ges kring hur många andra som bor i ett visst 

bostadsområde som valt att börja motioner eller sluta röka.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

Tidigare försök har gjort att replikera Goldstein, Cialdini, & Griskevicius (2008) forskning 

utan att kunna finna signifikanta resultat (Bohner & Schlüter, 2014). Eftersom denna studie 

har kunnat påvisa signifikanta skillnader vore det av stort intresse för vidare forskning att 

undersöka om det går att replikera studien med fortsatt signifikanta resultat.  

 

Resultaten i denna studie är intressanta och går att föra vidare inom en mängd olika områden. 

Det finns flera olika studier som vore av intresse för att ytterligare undersöka 

genomslagskraften av provinsiella normer. Utifrån de områden som nämnts ovan vore det av 

stort intresse att genomföra en studie som närmare undersöker effekten av provinsiella normer 

vid försök att få människor att följa givna behandlingsdirektiv. Idag är det ibland ett problem 
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inom vården att människor inte följer de uppmaningar läkare ger dem. Kan provinsiella 

normer öka denna följsamhet? Eventuellt skulle en studie kunna genomföras gällande 

ordination av motion på recept. Det vore av värde att få kunskap kring sätt att i högre 

utsträckning få människor att följa ordinationerna.  

 

Som nämndes ovan finns ett annat viktigt potentiellt område för vidare forskning inom 

skolan. Kan provinsiella normer användas för att minska mobbingen i skolan. I dagsläget 

förekommer det sannolikt inte en enda skola i Sverige där mobbing inte förekommer på något 

sätt. En studie som undersöker om provinsiella normer påverkar barn att mobba mindre vore 

användbar för att få fram nya sätt att arbeta med detta. En annan studie inom samma område 

skulle istället kunna fokusera på om man kan få övriga barn, genom påverkan av provinsiella 

normer, i skolan att hjälpa de barn som blir mobbade. I den först nämnda studien för dock 

hänsyn tas till att det kan finnas ett flertal olika faktorer som bidrar till att barn mobbar andra 

barn. Studien bör dock utformas för att ta hänsyn till dessa. Det är också så att båda dessa 

studier rör barn och den tidigare forskning som gjorts inom området rör vuxna. För att kunna 

utforma bra studier kring dessa områden bör därför någon form av studier på skillnader i 

påverkan av provinsiella normer mellan barn och vuxna göras. Kanske påverkas barn i en 

annan utsträckning av provinsiella normer än vad vuxna gör, kanske är det andra provinsiella 

normer som påverkar i högre utsträckning hos barn. Det skulle hypotetiskt kunna vara så att 

barn i högre utsträckning påverkas av sociala närhetsnormer än vad vuxna gör. Detta är 

frågeställningar som behöver studeras närmare innan en bra studie inom skolområdet kan 

genomföras.  

 

Utifrån ovan nämnda studier och den avsaknad av forskning inom området gällande barns 

påverkan som finns idag kan även konstateras att det behövs ytterligare forskning kring olika 

provinsiella normer. Vilka provinsiella normer påverkar mest i vilka sammanhang, är det i 

vissa fall stolen du sitter på, i andra fall rummet du befinner dig i eller kanske i något annat 

fall bussen du åker som har störst påverkan. En djupare studie kring olika provinsiella 

normers påverkan inom olika områden och i olika situationer vore av stort intresse för att 

kunna bygga vidare ytterligare forskning inom området.  

 

Konklusion 

Sammantaget har resultaten i studien visat på att användandet av provinsiella normer ökar den 

frekvens med vilken deltagarna i studien avser donera pengar till välgörenheter, det finns 
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också en trend som visar att den summa testdeltagarna avser donera är högre än de personer 

som fått den sociala närhetsnormen eller villkoret utan normpåverkan. Slutsatsen blir därför 

att provinsiella normer är gynnsamma att använda vid insamlandet av medel för organiserad 

välgörenhet. Vilka normer som råder för en viss exakt plats påverkar således människor i 

högre grad än de människor man tycker om och har i sin direkta närhet gör. Denna kunskap 

kan vara relevant att ha med inom flera olika områden, exempelvis hälso-och sjukvård, skolor 

och liknande. Det finns också flera olika områden som nämnts ovan som kan vara behjälpta 

av ytterligare forskning gällande detta.  
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Bilaga 1: Försättsblad  

 
PSYKOLOGPROGRAMMET  
 
 
Hej, 
 
Vi heter Linda Guntell och Linda Nicklasson och studerar tionde terminen på 
psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö, institutionen för psykologi. Den närmsta 
tiden kommer vi att skriva vårt examensarbete inom området socialpsykologi med inriktning 
mot donationsbeteenden. För att kunna göra detta har vi satt samman ett frågeformulär som 
följer på nästa sida. Frågeformuläret består av tre frågor som vi önskar att du svarar på.  
 
Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och du kan välja att avbryta påbörjad 
medverkan. Ditt svar är anonymt och behandlas konfidentiellt. Resultaten i studien kommer 
endast att användas för forskningsändamål.  
 
Om du har några frågor gällande undersökningen går det bra att kontakta oss via e-post:  
xxxxxx 
 
Tack för Din hjälp! 
Vänliga hälsningar 
Linda Guntell 
Linda Nicklasson 
Psykologprogrammet 
Linnéuniversitetet 
Växjö 
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Bilaga 2: Informationsblad 

GOLOMOLO 
	

INFORMATION 
Föreningens syfte är att hjälpa till att 
utveckla Gossace skola och barnhem i 
samarbete med den ugandiska 
organisationen Gossace (GOod Spirit 
Support and Action CEnter). Vår 
förhoppning är att med långsiktiga och 
hållbara projekt kunna bidra till att 
utsatta och föräldralösa barn får mat, 
utbildning, uppfostran och kärlek på 
Gossace i byn Golomolo. 
 
HISTORIK 

Grundaren av Gossace, Vincent 
Wandera, växte själv upp under svåra 
förhållanden. I slutet av 1990 avled 
många av hans vänner och bekanta av 
AIDS, vars barn lämnades utan 
trygghet på Kampalas gator. Han insåg 
att något måste göras. Vincent tog med 
sig 37 barn till landsbygden utanför 
huvudstaden Kampala och började i 
skuggan av ett träd att undervisa dem. 
De hade ingen skolbyggnad, ingen mat 
och inga pengar. Men barnen var 
trygga och sedda. 
	

Åren gick och antalet barn ökade till det 
tiodubbla, lärarvolontärer engagerade sig, 
skolbyggnader restes. Idag går och bor det 
runt 200 barn som får utbildning från 
förskoleåldern till sjunde klass. Ett tiotal 
Ugandiska volontärer jobbar och bor på 
skolan året runt, och fungerar som lärare, 
föräldrar och mor- och farföräldrar åt barn 
som saknar denna trygghet utanför skolan. 
Mycket har hänt sedan starten 1997, men 
det finns mycket kvar att göra. 
Tack vare er generösa givare har 
Föreningen Golomolo hittills kunnat bidra 
med viktiga förbättringar på skolan. Från 
stort till smått, exempelvis sovsalar för god 
boendestandard, solceller som ger 
elektricitet, odlingsmark som ger näringsrik 
kost, arvode till lärare med syfte att bidra 
till en kontinuitet och minskad 
personalomsättning, bibliotek för stimulans 
och sporre till vidare utbildning och 
omvärldskunskap m.m. 
Ett nära och gott samarbete med ömsesidigt 
förtroende, utifrån löpande uppföljning av 
projekt och kontakt med ansvarig personal, 
bidrar till att pengarna hamnar där de bäst 
behövs. 
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Bilaga	3:	Enkät	med	standardvillkor	

	

Du har nu läst en text om föreningen Golomolo vars syfte är att hjälpa till att 
utveckla Gossace skola och barnhem i Uganda.  
 
Föreställ dig att du blir ombedd att donera pengar till Golomolo. Hade du 
valt att donera pengar till Golomolo? 
 

☐ Ja 
☐  Nej 
 
Om du svarat ja på ovanstående fråga, HUR MYCKET hade du då valt att 
donera? 
 
Summa: ________SEK 

 
 
Jag är: 

☐  Kvinna 
☐  Man 
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Bilaga 4: Enkät med social norm 
	
	
Du har nu läst en text om föreningen Golomolo vars syfte är att hjälpa till att 
utveckla Gossace skola och barnhem i Uganda.  
 
Föreställ dig att du blir ombedd att donera pengar till Golomolo. Du får 
samtidigt veta att 73 % av dina närmsta vänner har valt att donera pengar 
till denna organisation. Hade du valt att donera pengar till Golomolo? 
 

☐ Ja 
☐  Nej 
 
Om du svarat ja på ovanstående fråga, HUR MYCKET hade du då valt att 
donera? 
 
Summa: ________SEK 

 
 
Jag är: 

☐ Kvinna 
☐  Man 
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Bilaga 5: Enkät med provinsiell norm 

Du har nu läst en text om föreningen Golomolo vars syfte är att hjälpa till att 
utveckla Gossace skola och barnhem i Uganda.  
 
Föreställ dig att du ska flyga på semester och under resan blir du ombedd 
att donera pengar till Golomolo. Du får samtidigt veta att 73 % av alla som 
har suttit i samma flygplansstol som du har valt att donera pengar till 
denna organisation. Hade du valt att donera pengar till Golomolo? 
 

☐   Ja 
☐ Nej 
 
Om du svarat ja på ovanstående fråga, HUR MYCKET hade du då valt att 
donera? 
 
Summa: ________SEK 

 
 
Jag är: 

☐ Kvinna 
☐ Man 
 


