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Frågeställning: Vilken betydelse har den symboliska välgörenhetsprodukten 

för donationen när individer skänker pengar till ideella 

organisationer genom att köpa produkten? 

 

Vilka motiv har störst påverkan på individer vid deras köp av 

symboliska välgörenhetsprodukter från ideella organisationer? 

 

Syfte: Syftet har i denna studie varit att undersöka vilken betydelse 

symboliska välgörenhetsprodukter har vid en donation till 

ideella organisationer med ett välgörande ändamål, samt vilka 

motiv som har störst betydelse för donationen. 

 

Metod: Sekundärdata har samlats in kring ämnena köpbeteende, 

givarbeteende och offentlig konsumtion genom vetenskapliga 

artiklar och böcker. Därefter har en enkätstudie av kvantitativ 

karaktär använts för att samla in primärdata angående samma 

ämnen. Enkätens respondenter valdes ut genom 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval och sammanlagt har 

enkäten besvarats av 235 respondenter. Resultatet från studien 

har analyserats med hjälp av ANOVA- analyser, Chi2-test samt 

korrelationsanalys.  

 

Slutsats:  I studien framkom det att den symboliska 

välgörenhetsprodukten inte var en avgörande faktor för att 

individer ska donera pengar till den ideella organisationen med 

ett välgörande ändamål. Det framgick även att det största 

motivet för att en donation ska ske är att individen vill känna 

sig som en bättre människa genom att utföra en god handling.  
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Research question: What meaning for the donation does the symbolic charity 

product have when individuals make donations to charity 

through purchase of these products? 

 

 What motives have the biggest impact on individuals when 

they are buying symbolic charity products from charity 

organizations? 

 

Purpose: The purpose of this study has been to examine what meaning 

symbolic charity products has at the time of a donation to 

charity organizations with a helping cause, and also what 

motives that has the biggest meaning for the donation.  

 

Method: Secondary data has been collected through books and scientific 

articles on the subjects of buying behavior, donor behavior and 

public consumption. Thereafter, a survey has been used to 

collect primary data on the same subjects. The respondents of 

the survey where chosen through a convenience sample and a 

snowball sample and got answered by 235 individuals. The 

result of the survey was analyzed by the use of ANOVA-

analysis, Chi-square tests and a correlation analysis.   

 

Conclusion: The study revealed that the symbolic charity products were not 

a critical factor for individuals to donate money to the non-

profit organization with a charitable cause. It was also 

confirmed that the main motive for a donation is that the 

individual wants to feel like a better person by doing a good 

action. 
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1.0 Inledning 
Viljan att skänka pengar till välgörenhet ökar stadigt i Sverige. År 2012 skänkte det 

svenska folket 5,2 miljarder kronor till ideella organisationer som har ett så kallat 90-

konto, det vill säga de organisationer som är godkända av stiftelsen för 

insamlingskontroll. (Svensk Insamlingskontroll, 2013a) Forskning visar på att 60 

procent av befolkningen i åldrarna 16-74 donerar pengar till välgörenhet och att varje 

hushåll skänker i genomsnitt ca 1200 kr per år. (Efa, 2012) 

Samtidigt har konkurrensen hårdnat inom den ideella sektorn. Ideella organisationer 

upplever att det finns en stark kommersialisering och de väljer att ta in marknadschefer 

från näringslivet för att stärka sin position. Fokus på att locka bidragsgivare från andra 

ideella organisationer har därmed ökat samt ett ökat fokus på kundtänk som är likt det 

kundfokus som finns inom näringslivet. Konsultbolaget Connecta har i samarbete med 

Frivilligorganisationernas insamlingsråd utfört en studie om konkurrensen i den ideella 

sektorn. I studien har kritiska framgångsfaktorer sammanställts för vad ideella 

organisationer kan arbeta efter för att stå sig i konkurrensen. Det framgår bland annat 

att det är viktigt för ideella organisationer att ha en kontinuerlig utveckling och att 

tillväxt främst skapas genom innovativ marknadsföring, nya marknader och nya 

erbjudanden. (Connecta, 2012)  

1.1 Bakgrund 
Flertalet ideella organisationer arbetar ständigt med nya erbjudanden och utvecklar 

välgörenhetsprodukter som säljs för att samla in pengar. Exempelvis så gjorde FN-

förbundet nyligen i samarbete med SNÖ of Sweden ett armband som säljs i syfte att 

stödja kampen mot barnäktenskap. (Global portalen, 2014) UNICEF är ett annat 

exempel på en ideell organisation som säljer välgörenhetsprodukter som bland annat 

silverarmbandet ”För varenda unge” (Unicefbutiken, 2014). Majblomman säljer sina 

pins för att samla in pengar till fattiga barn i Sverige (Majblomman, 2014). 

Cancerfonden säljer bland annat sina ”Rosa Band” för att samla in pengar till 

cancerforskning (Cancerfonden, 2013). Organisationen Ung Cancer erbjuder ett 30-tal 

olika produkter där armbandet med texten ”Fuck Cancer” är en bästsäljare. Enligt Ung 

Cancer är syftet med armbandet att den som köper det ska kunna visa andra vad den 

står för och föra Ung Cancers talan vidare. (Ung Cancer, 2012) Välgörenhetsprodukter 

som går att visa upp offentligt, som i exemplen ovan, benämns i studien som 

symboliska välgörenhetsprodukter.   

 

I en rapport utförd av Charity Star under år 2012 beskrivs olika anledningar till varför 

privata bidragsgivare i Sverige donerar. Det är ofta en handling baserad på emotioner 

vilket gör att ideella organisationer behöver aktivera emotioner på en personlig nivå 

hos donationsgivarna i sin kommunikation med dem. Donationsgivare motiveras av att 

bidra på grund av flera olika orsaker som att bland annat stärka den egna identiteten 

och känna gemenskap med andra sociala grupper. (Charity Star, 2012) Att visa andra 
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vem man är som individ och vilka åsikter man står för genom att köpa och konsumera 

är inget nytt fenomen (Elliot, 1997). Psykologen Ian Zimmerman (2013) skriver i 

tidskriften Psychology Today om hur produkter kan symbolisera en människas 

identitet och att vissa människor köper produkter med de kvalitéer de önskar 

representera för att skicka dessa signaler till omgivningen.   

 

1.2 Problematisering  

Då konkurrensen bland ideella organisationer är hård blir det allt viktigare för dem att 

differentiera sig på marknaden för att både kunna ta och behålla marknadsandelar. Ett 

sätt för dessa organisationer att differentiera sig på är genom deras olika symboliska 

välgörenhetsprodukter. För att bättre förstå hur dessa produkter kan marknadsföras och 

hur nya produkter kan utvecklas så kan det vara viktigt för ideella organisationer att 

undersöka varför bidragsgivare väljer att donera pengar genom att köpa dessa 

symboliska välgörenhetsprodukter. Som Zimmerman (2013) menar så finns det en länk 

mellan en individs identitet och de produkter som individen konsumerar. Symboliska 

välgörenhetsprodukter används även för att påverka andra att dra slutsatser om en 

individs beteende och personlighet genom de produkter individen konsumerar. (Elliot, 

1995) Detta kan betyda att bidragsgivare som konsumerar dessa symboliska 

välgörenhetsprodukter gör det för att visa upp en viss identitet snarare än att donera 

pengar för det välgörande ändamålet. Den centrala frågan för studien har därmed varit 

att undersöka:  

 

 Vilken betydelse har den symboliska välgörenhetsprodukten för donationen när 

individer skänker pengar till ideella organisationer genom att köpa produkten?  

Följande underfråga har även studerats för att få en bättre förståelse för andra aspekter 

som kan påverka donationsbeslutet hos de som köper välgörenhetsprodukter:  

 Vilka motiv har störst påverkan på individer vid deras köp av symboliska 

välgörenhetsprodukter från ideella organisationer? 

1.3 Syfte  
Syftet har i denna studie varit att undersöka vilken betydelse symboliska 

välgörenhetsprodukter har vid en donation till ideella organisationer med ett 

välgörande ändamål samt vilka motiv som har störst betydelse för donationen.  

 

1.4 Definitioner 
Ideella organisationer och symboliska välgörenhetsprodukter är centrala begrepp som 

nämns genomgående i studien. Därför förklaras dessa begrepp mer utförligt utefter hur 

de använts.   
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1.4.1 Ideella organisationer 
Välgörenhetsorganisationer har en bred variation av ändamål och områden. I den 

aktuella studien ses välgörenhetsorganisationer som de organisationer som har 

registrerat 90-konto och följer Svensk Insamlingskontrolls villkor. Med 90-konto 

menas ett sjusiffrigt bankgiro- eller plusgirokonto som inleds med 90 och fungerar som 

en kvalitetsstämpel för insamlingsorganisationer (Svensk Insamlingskontroll, 2011). 

De organisationer som beviljas 90-konto är insamlingsorganisationer som bedriver 

offentlig insamling för humanitärt, välgörande, kulturellt eller allmännyttigt ändamål. 

Insamlingen måste ha ett tydligt syfte och högst 25 procent av insamlade medel får gå 

till administrativa kostnader. (Svensk Insamlingskontroll, 2013b) 

1.4.2 Symboliska välgörenhetsprodukter  
I studien avses symboliska välgörenhetsprodukter de produkter som konsumenten kan 

visa upp och som säljs av insamlingsorganisationer med 90-konto. Exempel på 

symboliska välgörenhetsprodukter som kan visas upp är bland annat Majblomman, 

Rosa Bandet, Childhood- och Fuck Cancer-armband. 
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2.0 Litteraturgenomgång  
Att göra en donation genom att köpa en symbolisk välgörenhetsprodukt involverar 

både köpbeteende och givarbeteende. Att konsumera en symbolisk 

välgörenhetsprodukt, att exempelvis bära ett välgörenhetsarmband, är steget som 

kommer efter köp. Därmed involverar problemet tre huvudsakliga områden; 

köpbeteende, givarbeteende och offentlig konsumtion, där kunskap krävs om samtliga 

områden för att få en bättre förståelse för problemet.  

2.1 Köpbeteende 
Vad som motiverar människans beteende innefattar flertalet olika stimuli (Maslow, 

1943; Bayer & Gollwitzer, 2005; Tauber, 1995). Maslow utvecklade redan år 1943 en 

modell, som används än idag, över människans behovshierarki som hjälper oss att 

bättre förstå vad som motiverar vissa beteenden. Maslow delar in människans behov i 

fem olika kategorier som börjar med fysiologiska behov och sträcker sig till respekt 

och självförverkligande. I de sista stegen är behoven av att känna gemenskap, 

uppskattning, respekt från andra och självförverkligande framträdande. (Maslow, 

1943) Behovet av självförverkligande handlar om att ständigt vara den bästa versionen 

av sig själv genom att utnyttja sina resurser och potentialer (Aroseus, 2013a), 

människan motiveras av att kontinuerligt förbättra sig själv, sina egenskaper och sitt 

välmående (Bayer & Gollwitzer, 2005). Människans känsla av välbefinnande har med 

tiden blivit mer invecklad i och med att det krävs mer idag än tidigare för att bli nöjd i 

västvärldens samhälle, till exempel som att köra en dyr bil eller att bära fashionabla 

kläder och smycken. Detta påverkar hur självförverkligandet uppnås. (Pooler & Pooler, 

2003) I behovet av självförverkligande ligger även en strävan efter att göra gott för 

andra och det tidigare mer egoistiska behovet blir alltmer oegoistiskt (Maslow, 1968). 

Människan gör gärna en uppoffring ifall det finns en god bakomliggande anledning, till 

exempel att det gynnar andra (Maslow, 1970). 

 

Tauber (1995) presenterar i sin artikel ”Why do people shop” undersökningsresultat 

från vilka författaren sedan utvecklat olika hypoteser som beskriver de faktorer som 

kan ligga bakom motiven till att shoppa. Dessa faktorer delas in som personliga och 

sociala. De personliga faktorerna kan sammanfattas som de drivkrafter som härleds 

inifrån en individ. Det humör och sinnestillstånd som personen befinner sig i kan 

exempelvis leda till att ett visst behov uppstår. De sociala shoppingmotiven innebär att 

shopping kan användas som en anledning till att träffa andra med liknande intressen 

eller för att få en social upplevelse genom att befinna sig på samma plats som andra 

människor. (Tauber, 1995) De sociala motiven innefattar även påverkan från andra vid 

själva shoppingtillfället (Evans, Christiansen & Gill, 1996).  

 

Motiv kan även skilja sig åt mellan kvinnor och män då kvinnor oftare är mer 

engagerade än män när det kommer till deras köpval. Kvinnor lägger bland annat ner 

mer tid och jämför fler valmöjligheter än män när de shoppar. (Gilbert & Warren, 
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1995) Även ålder är en faktor som påverkar en individs köpval samt inställning till ett 

köp. Äldre konsumenter vet ofta vilka varumärken som passar deras preferenser och är 

mer lojala till dessa medan yngre konsumenter fortfarande letar efter varumärken som 

passar deras preferenser. (Cole et al., 2008) Vidare anser Pooler och Pooler (2003) att 

shopping även handlar om att kunna visa för andra vad som inhandlats och att 

shopping blir ett sätt på vilket individen uttrycker sig. 

2.2 Givarbeteende 
Auguste Comte (1798-1857) myntade begreppet altruism (Stanford, 2013) som syftar 

till människans motivation till att gynna andra än sig själv (Batson, 2014). Altruism 

ansåg Comte vara en produkt av egoism eftersom det i grunden syftar till att 

tillfredsställa egna inre behov (Ibid). Sedan tidigt 80-tal har ett skifte inom altruismen 

dock framträtt där synen på de egoistiska motiven lämnat plats även för sann altruism, 

att människan gör något till någon annans fördel som en del av människans natur 

(Pillivan & Charng, 1990). Guy och Patton (1989) har i sina undersökningar gällande 

vilka motiv som kan ligga bakom givarbeteende kunnat utläsa att människor som 

skänker till välgörenhet av själviska motiv är mindre benägna att ge än dem som 

motiveras av en verklig vilja att hjälpa. Undersökningarnas resultat visade även att 

vissa motiv tycks vara mer framträdande än andra och att det starkaste motivet är 

människans genuina altruistiska motiv för att skänka till välgörenhet  (Ibid.). En senare 

studie utförd av Bendaupudi, Singh och Bendapudin (1996) visar att givarbeteende kan 

motiveras av egoism eller altruism. De egoistiska motiven drivs av att gynna en själv 

genom att hjälpa medan altruistiska motiv drivs av människans inre vilja av att hjälpa 

(Ibid.).  

 

Altruism syns ofta i samband med givarbeteende (Konow, 2007; Andreoni & Scholz, 

1998) och kan benämnas på olika sätt (Konow, 2007). När altruism beskrivs som att 

behandla någon annan människa väl utan avsikten att gagna sitt eget intresse 

(Nationalencyklopedin, 2014) benämns det som ren altruism (Konow, 2007). En annan 

form av altruism är vad som på engelska benämns som warm-glow vilket innebär att 

individen får en positiv känsla av att exempelvis göra en uppoffring för någon annan, 

till exempel en donation. En annan form är så kallad oren altruism som är en 

kombination av ren altruism och warm-glow. (Ibid.) Den orena altruismen kan 

exempelvis motiveras av att en individ söker status. Motiven som kan ligga bakom en 

donation till välgörenhet är alltså inte enbart ren altruism utan kan även vara press från 

yttre faktorer, skuldkänslor, sympati och viljan att vinna prestige och respekt av andra. 

(Andreoni, 1990)  

 

Att köpa produkter som säljs för välgörenhet kan ses som att köpa en produkt och få 

två fördelar, dels får kunden produkten men samtidigt gör kunden en donation som kan 

generera olika känslor, exempelvis känslan av att ha gjort något bra för att ha hjälpt 

någon annan. Viljan att bidra till välgörenhet kan påverkas av individens, för tillfället 

känslomässiga tillstånd. Det kan handla om en önskan av att känna tillfredsställelse 
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eller att komma ifrån en känsla av skyldighet. Dessa typer av känslor kan öka 

utsikterna för att en person donerar pengar. (Strahilevitz & Mayers, 1998)  

 

Tidigare forskning har visat att givarbeteende påverkas av hur andra i omgivningen 

bidrar. Människor som nyligen sett en annan människa göra en altruistisk handling är 

mer troliga att själva göra det. Andra faktorer som påverkar individers givarbeteende 

och altruistiskt handlande är referensgrupper, vilka har visat sig ha stor påverkan på en 

individs beslut kring att göra en donation. (Andreoni & Scholz, 1998) I en studie utförd 

av Yurchisin, Kwon och Marcketti (2009) jämfördes karaktärsdragen mellan de som 

köpt ett visst sorts välgörenhetsarmband med de som inte köpt något sådant armband 

med syftet att se om välgörenhetsköpet påverkats av modetrender. Resultatet från 

studien visade att de som köpt dessa välgörenhetsarmband var mer involverade i 

modetrender och kändisar än de som ej köpt armbanden. De som hade köpt armbanden 

hade även tidigare köpt mer moderelaterade välgörenhetsprodukter än dem som ej köpt 

armbanden. Från studiens resultat gick det att utläsa att modetrender och populära 

kändisar hade bidragit till den breda efterfrågan på armbanden. Att armbandet var en 

modetrend framstod som viktigare än det personliga engagemanget för orsaken/fallet 

som pengarna donerades till. (Ibid.) Givarbeteende kan även variera mellan olika 

åldersgrupper samt mellan män och kvinnor. I en rapport utförd av 

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd och företaget PwC, framgår att fler kvinnor 

än män hade skänkt pengar under de senaste sex månaderna och att den högsta andelen 

som skänker pengar är människor mellan 65-79 år. (FRII, 2014)  

2.3 Offentlig konsumtion 
Varumärken och produkter konsumeras inte enbart på grund av deras funktionalitet 

(Jamal & Goode, 2001). Enligt sociologen John Clammer (1997) så handlar inte längre 

shopping om att förvärva nya saker utan snarare om att shoppa en identitet. En 

konsument kan handla efter det symboliska värde som reflekteras genom ett 

varumärkesnamn och en produkt i syfte att kunna stärka den egna identiteten (Jamal & 

Goode, 2001). Konsumenten väljer en produkt som har ett speciellt symboliskt värde 

som konsumenten själv anser passa sin identitet (Elliot, 1997). För att bättre kunna 

förstå hur konsumenter ser sig själva och på vilket sätt de vill identifiera sig så kan 

konsumenters self-concept undersökas. Self-concept har att göra med de känslor och 

tankar som konsumenten har om sig själv som ett objekt. Konceptet kan delas in i 

följande fyra delar; faktisk självbild - hur en individ faktiskt ser sig själv, ideal 

självbild - hur en individ skulle vilja se sig själv, social självbild - hur en individ 

känner att andra ser på en och ideal social självbild - hur en individ vill att andra ska se 

på en. (Jamal & Goode, 2001) Self-concept grundar sig i att konsumentens köp oftast 

påverkas av den självbild som konsumenten har. Eftersom köp och konsumtion är ett 

sätt att utrycka sig så köper konsumenter ofta varumärken som liknar deras eget self-

concept. (Zinkham & Hong, 1991) Om varumärket eller produkten inte 

överensstämmer med konsumentens självbild så kan detta påverka konsumentens 

köpintention och preferenser (Jamal & Goode, 2001). Desto mer lik en konsuments 
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självbild varumärkets personlighet är, desto mer fördelaktig kommer konsumentens 

bedömning av varumärket att vara (Graeff, 1996).  

 

Offentlig konsumtion är även ett sätt för konsumenten att delta i olika sociala 

sammanhang och skapa sociala relationer (Elliot, 1995). Människor tenderar att placera 

in sig själv i olika samhällsgrupper där de ständigt antingen medvetet eller omedvetet 

utövar kontroll mot varandra. Det finns olika normer som individerna inom gruppen 

bör följa för att kunna se sig själv som en del av gruppen. Människan har även en 

längtan av att känna acceptans och samhörighet hos sin grupp. Vi kan även dra det så 

långt att vi faktiskt ser gruppen som en del av oss själva, det vill säga att vi identifierar 

oss med vår grupp. (Aroseus, 2013b) En individs primära referensgrupp består av 

familj, vänner, arbetskollegor, grannar samt andra som individen på ett eller annat sätt 

integreras med (Schnoor, 2006). Den sociala delen av våra liv påverkar oss till stor del, 

vi använder oss ofta av symboliska produkter för att bibehålla samhörigheten med 

andra individer runtom oss (Kleine, Kleine & Allan, 1995). Symboliska produkter är 

en del av den sociala kommunikationen och används för att kommunicera den egna 

självbilden när vi befinner oss i sociala sammanhang (Richins, 1994). Offentlig 

konsumtion uttrycker, förutom den egna identiteten, även vår känsla av samhörighet 

till en specifik grupp och vår vilja att identifiera oss med denna grupp. Det vill säga att 

symboliska produkter hjälper konsumenten att identifiera både sig själv och sin 

samhörighet till referensgruppen. (Dittmar, 1992) Kvinnor tar oftare än män hjälp av 

andra individer för att skapa och bygga upp sin självbild. Män är däremot inte lika 

beroende av andra individer för att bygga upp sin självbild. (Cross & Madson, 1997) 

Offentlig konsumtion genom symboliska produkter används som ett sätt av 

konsumenten att visa sin position i gruppen och samhället (Dittmar, 1992). Ålder är 

även en faktor som påverkar en individs konsumtionsval beroende på var i livet 

individen befinner sig. En individs prioriteringar ändras med tiden då människan 

upplever olika behov i olika skeden i livet. Exempelvis så skapas nya behov och 

prioriteringar när en individ får ett barn, vilket troligtvis kommer att påverka 

individens konsumtionsval framöver. (Kohijoki & Marjanen, 2012) 

2.3.1 Symbolisk konsumtion 
Symboliska varumärken är sådana som hjälper konsumenten att tillfredsställa ett 

behov. Konsumentens självkänsla påverkas när denne konsumerar ett symboliskt 

varumärke på grund av det symboliska värde som konsumtionen medför. Symboliska 

varumärken reflekterar ofta konsumentens egen identitet och därmed blir det 

symboliska värdet ännu mer betydelsefullt. (Bath & Reddy, 1998) Betydelsen eller 

värdet av symboliska produkter kan delas in i två olika inriktningar; utåt genom den 

sociala världen, social-symbolism, och inåt genom den egna identiteten, själv- 

symbolism. Genom social symbolism och social konsumtion skapar sig konsumenten 

en social identitet i samhället. Genom användningen av symboliska produkter kan 

konsumenten uttrycka sin egen självbild och skapa sig en symbolisk trygghet där dessa 

produkter blir en del av konsumentens identitet. (Elliot, 1995)  
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Konsumtion är en del av människans vardagliga liv och vi lägger stor vikt vid 

symboliska värden som hjälper oss att definiera vår självbild och vår plats i samhället 

(Wattanasuwan, 2005). Människan använder symbolisk konsumtion som ett sätt att 

uttrycka sig själv och för att skapa sitt self-concept samt för att identifiera sig med 

andra individer (Wallendorf & Arnould, 1988). Samhället är fyllt med olika symboler 

och människan letar ständigt och aktivt efter symboliska betydelser som hjälper en att 

tolka omvärlden och som även hjälper en att skapa meningsfullhet i den vardagliga 

konsumtionen. Konsumenter använder sig av dessa symboler för att försköna deras 

self-concept. (Wattanasuwan, 2005) Den symboliska konsumtionen hjälper oss att 

skapa en livsstil som innefattar meningsfullhet, trygghet och glädje (Holbrook & 

Hirschman, 1982). 
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2.4 Summering av litteraturgenomgång 

En donation genom köp av en symbolisk välgörenhetsprodukt kan motiveras av ett 

flertal olika aspekter. Inom köpbeteende, givarbeteende och offentlig konsumtion kan 

olika motiv bakom en handling vara olika mycket framträdande. För att på bästa sätt 

kunna utreda problemfrågan; Vilken betydelse har den symboliska 

välgörenhetsprodukter produkten för donationen när individer skänker pengar till 

ideella organisationer genom att köpa produkten? så har motiven ovan sammanställts 

för att verka som grund för operationalisering och val av lämplig arbetsmetod. 

2.4.1 Köpbeteende 
När det gäller köpbeteende så är självförverkligande; att vara den bästa versionen av 

sig själv (Aroseus, 2013a; Bayer & Gollwitzer, 2005; Maslow, 1943; Pooler & Pooler, 

2003) och att göra gott för andra, ett bakomliggande motiv till att köpa eller konsumera 

(Maslow, 1968). Människans beteende kan även motiveras av behovet att känna 

gemenskap och uppskattning (Maslow, 1943). Motiven bakom ett köp kan även 

komma från yttre faktorer som att påverkas av vad personer i omgivningen köper och 

tycker (Evans, Christiansen & Gill, 1996; Pooler & Pooler, 2003). Motiv kan skilja sig 

åt mellan kvinnor och män (Gilbert & Warren, 1995) och en individs ålder är 

ytterligare en faktor som påverkar en individs köpbeteende (Cole et al., 2008).  

2.4.2 Givarbeteende  
Givarbeteendet kan förklaras genom tre former av altruism. Den första är ren altruism 

det vill säga en inre vilja att göra gott för andra. Den andra är warm-glow som innebär 

att få en positiv känsla samt komma till eller från ett visst tillstånd genom en altruistisk 

handling. Den tredje är oren altruism, att göra en god gärning grundat på egoistiska 

motiv som att få mer status. (Konow, 2007; Bendaupudi, Singh & Bendaupudi, 1996) 

Människor som skänker till välgörenhet av själviska motiv är mindre benägna att ge än 

de som motiveras av en verklig vilja att hjälpa (Guy & Patton, 1989). Omgivningen 

påverkar givarbeteendet på det sättet att en person är mer benägen att ge om den sett 

någon annan uppvisa ett liknande beteende (Andreoni & Scholz, 1998). Givaren 

påverkas även av yttre faktorer som referensgrupper (Ibid.) och trender (Yurchisin, 

Kwon & Marcketti, 2009). Givarbeteende kan även variera mellan olika kön och olika 

åldrar (FRII, 2014).  

2.4.3 Offentlig konsumtion  
Offentlig konsumtion är relaterat till att shoppa en identitet (Clammer, 1997; Jamal & 

Goode, 2001) och en individ tenderar att köpa produkter som stämmer överens med sin 

egen identitet (Elliot, 1997; Bath & Reddy, 1998). Individen påverkas av yttre faktorer 

som att känna acceptans och samhörighet bland referensgrupper (Dittmar, 1992; 

Kleine, Kleine & Allan, 1995) så som familj, vänner och kollegor (Schnoor, 2006).  

Genom symboliska produkter kan en individ kommunicera den egna självbilden samt 

uttrycka sin position i samhället (Dittmar, 1992; Wattanasuwan, 2005; Richins, 1994). 

Kvinnor tar oftare än män hjälp av andra individer för att skapa och bygga upp sin 

självbild (Cross & Madson, 1997). Förutom kön så är ålder en faktor som kan påverka 
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en individs konsumtionsval (Kohijoki & Marjanen, 2012). Konsumtion är även ett sätt 

att uttrycka sitt self-concept och innebär att konsumentens köp kan påverkas av den 

självbild som konsumenten har (Zinkham & Hong, 1991). 

2.4.4 Teoretisk utgångspunkt  

Data från litteratursummeringen presenteras i följande figur som även ligger till grund 

för operationaliseringen av enkätfrågorna:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Produktens betydelse. Egen figur. 
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3.0 Metod 
Syftet vid insamling av primär data var att utifrån den kunna ta fram ett så 

generaliserbart resultat som möjligt för att förstå hur en grupp människor kan bete sig. 

Därför valdes en kvantitativ metod där data samlas in genom att en grupp människor 

besvarar samma frågor för att kunna mäta hur olika variabler kan skilja respondenterna 

åt. Kvantitativ metod är lämplig att använda när resultatet ska generera i en 

generalisering utifrån en mindre grupp (Eliasson, 2013).  

3.1 Studiens utformning 
Data samlades in med hjälp av en enkät. Det är vid en kvantitativ undersökning 

lämpligt med enkäter (Bryman & Bell, 2003; Eliasson, 2013) eftersom fokus då ligger 

på mängd och frekvens (Bryman & Bell, 2003). Det är även en av de vanligaste 

kvantitativa metoderna vilket gör den väl beprövad (Holme & Solvang, 1997). Detta 

motiverade valet av att göra en enkätundersökning. Fördelen med en enkät är att den 

kan få fram information som möjliggör en generalisering (Holme & Solvang, 1997). 

Nackdelen med en enkät är att ingen garanti finns för att den insamlade informationen 

är relevant, det är därför lämpligt att testa enkäten i förväg för att se hur begriplig den 

är (Ibid.). Detta har gjorts och presenteras i avsnitt 3.2 Pilotundersökning. 

 

Enkäten bestod av tretton frågor där samtliga bedömdes vara nödvändiga för att få in 

tillräcklig information inför besvarandet av syfte och problemfrågor. Det är vid 

enkätens utformning viktigt att ta i beaktande att individers tid är värdefull och längre 

enkäter har generellt lägre antal respondenter (Bhattacherjee, 2012). Därför har hänsyn 

tagits till att begränsa antalet frågor då fler frågor hade kunnat påverka respondenternas 

beslut gällande att över huvud taget svara på enkäten. 

 

Enkäten bestod av två öppna frågor och resterande var slutna frågor. Slutna frågor är 

nödvändiga i en enkät för att få mätbara resultat (Bhattacherjee, 2012), därför har 

slutna frågor använts till störst del. De slutna frågorna förenklade även svarsprocessen 

för respondenterna då det fanns färdiga alternativ att välja bland, detta ansågs kunna 

öka chansen att få in många svar.  

 

Nackdelen med slutna frågor är att respondenterna i själva verket kanske hade svarat 

på annat sätt än de angivna alternativen och därmed blir deras svar inte rättvisande 

(Eliasson, 2013). Därför har öppna frågor använts i studien för att inte begränsa de 

svarande till vilken välgörenhetsprodukt de hade köpt och varför. Antalet 

välgörenhetsprodukter på marknaden är så pass många och ifall några specifika 

välgörenhetsprodukter skulle valts ut på förhand så skulle antalet respondenter blivit 

begränsat. Den öppna frågan där respondenter svarade på varför de köpt 

välgörenhetsprodukten användes eftersom litteraturstudien visade att köpbeteende, 

givarbeteende och offentlig konsumtion kunde (även om samband har kunnat urskiljas) 

skilja sig i sina bakomliggande motiv. Detta innebär att slutna frågor skulle kunna ha 

begränsat respondentens svar och studiens trovärdighet skulle ha kunnat ifrågasättas 

med tanke på att de mest trovärda motiven för studien då hade kunnat väljas ut i 
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förväg. Fördelen med öppna frågor är att respondenten ges goda möjligheter att komma 

till tals och det finns även en ökad potential att komma åt så många olika svar som 

möjligt (Eliasson, 2013). Nackdelen är dock att svaren på öppna frågor i hög grad 

måste tolkas för att de sedan ska kunna kategoriseras och analyseras. De är därför 

svårare att analysera än de slutna eftersom de kan missförstås med tanke på 

respondentens egna formuleringar. De svaren tar därför även längre tid att bearbeta. 

(Ibid.)  

 

Konstruktionen av frågorna i enkäten varierade. Utöver de två öppna frågorna så var 

större delen av resterande frågor formulerade som påståenden eftersom det då tydligast 

framgick vad respondenterna behövde svara på. De svarande fick sedan välja sitt svar 

till påståendet i en 5-gradig likertskala. I en likertskala ger svarsalternativen 

respondenten möjlighet att ranka sitt samtycke, till exempel från ”inte alls” till 

"fullständigt” (Bhattacherjee, 2012). Denna likertskala gick från 1 - stämmer inte alls, 

2 -stämmer inte, 3 - neutral, 4 - stämmer, 5 - stämmer mycket väl. Det är viktigt att 

skalan har ett udda antal svarsalternativ för att ge respondenten möjlighet att svara 

neutralt och för att respondenten tenderar att svara mer ärligt än ifall ett neutralt 

alternativ inte finns (Bhattacherjee, 2012). Då kan respondenten bli tvingad att svara åt 

ett visst håll eller kan hoppa över att svara (Ibid.). Utöver påståendena fanns två slutna 

frågor med tre svarsalternativ: Ja, Nej och Vet ej.  

 

Överlag så har frågorna konstruerats utan negationer för att vara så tydliga som 

möjligt. Detta gör att svaren på vissa frågor sedan har inverterats i förhållande till vad 

som avses mätas. Frågor utan negationer bör prioriteras i enkäter då de löper mindre 

risk att missförstås av respondenter (Eliasson, 2013; Bhattacherjee, 2012). En balans 

har försökt att upprättats mellan för generella och för öppna frågor för att få mer 

specifika svar och undvika svar som inte var relevanta för arbetet. 

 

3.2 Pilotundersökning 
Fem enkäter i denna undersökning skickades ut i förväg för att testa frågorna. 

Anledningen till att detta genomfördes var för att undersöka huruvida frågorna var lätta 

eller svåra att förstå, innan de skickades ut till den huvudsakliga respondentgruppen. 

Ifall någon fråga var otydlig så fanns tidsutrymme för eventuell omstruktur. En fördel 

med att göra en pilotundersökning är att information kan framkomma kring saker som 

författarna inte har tänkt på och den kan även bekräfta eventuella osäkerheter kring 

enkäten (Eliasson, 2013). Pilotundersökningen är en viktig del i en 

undersökningsprocess eftersom det genom denna kan upptäckas brister i utformningen 

som i sin tur påverkar respondenternas svar (Bhattacherjee, 2012). De fem utvalda 

respondenterna för förtestet svarade på enkäten och gav sina synpunkter på alla frågor. 

Totalt sett ansåg de att tre frågor var svåra att förstå. På detta sätt kunde ett par av 

frågorna förbättras genom omformulering och ändrad frågeställningsordning, innan de 

skickades ut till den huvudsakliga gruppen respondenter. Svaren från förtestet 
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användes inte i huvudstudien eftersom frågorna omformulerades och svaren ansågs 

därför inte vara relevanta att använda i undersökningen. 

 

Den slutgiltiga enkäten finns att se i Bilaga 1. 

3.3 Operationalisering  
I detta avsnitt presenteras frågorna, som utgjorde enkäten, i en sammanställd tabell. I 

tabellen motiveras varför frågan ställs, teoretisk koppling samt vad frågan avser mäta. 

Flera frågor ställs för att mäta de tre huvudsakliga områdena eftersom det kan vara 

svårt att få fram tillräcklig information genom endast en fråga. Vid utformning av 

enkätfrågor behövs minst en fråga för varje variabel för att undersökningen ska vara 

trovärdig och det är en fördel att mäta variablerna flera gånger, det vill säga att de har 

fler än en fråga vardera (Eliasson, 2013).  

Frågeställning/Påstående Kopplat till 

kategori 

Teoretisk 

förankring 

Avser mäta 

1. Kön?  Köpbeteende, 

givarbeteende 

samt offentlig 

konsumtion.  

Män och kvinnor 

kan uppvisa olika 

beteenden då det 

gäller konsumtion 

och givarbeteende 

(Gilbert & 

Warren, 1995; 

FRII, 2014; Cross 

& Madson, 1997) 

Respondenternas 

könsfördelning samt 

ifall det finns någon 

skillnad mellan 

kvinnor och mäns 

beteende. 

2. Ålder?  Köpbeteende, 

givarbeteende 

samt offentlig 

konsumtion.  

Ålder är en faktor 

som kan påverka 

individens 

konsumtionsval 

och 

givarbeteende. 

(Cole et al, 2008; 

FRII, 2014; 

Kohijoki & 

Marjanen, 2012) 

Spridningen mellan 

respondenternas ålder 

samt ifall det finns 

någon skillnad mellan 

olika åldrars beteende. 

Följande två frågor har ställts som öppna frågor med skrivsvar. 

3. Vilken 

välgörenhetsprodukt har 

du köpt?  

Frågan har 

ingen koppling 

till någon 

specifik 

kategori och 

Ej teoretiskt 

förankrad. 

Om personen som 

svarat verkligen köpt 

en symbolisk 

välgörenhetsprodukt, 

det vill säga 



 

14 
 

ställs för att 

hjälpa 

respondenten 

att tänka 

tillbaka på det 

specifika 

köptillfället.  

respondentens 

giltighet.  

  

4. Varför köpte du 

välgörenhetsprodukten?   

Frågan har 

ingen koppling 

till någon 

specifik 

kategori och 

ställs för att se 

vad 

respondenten 

själv anser vara 

orsaken till 

köpet. 

Ej teoretiskt 

förankrad.  

Vilka motiv 

respondenten anser 

sig själv ha påverkats 

av vid köpet av 

välgörenhetsprodukte

n. 

 

Följande två frågor har ställts med svarsalternativen Ja, Nej eller Vet ej. 

 

5. Var detta ditt första 

köp av en 

välgörenhetsprodukt?  

Givarbeteende  Altruism; 

människor som 

gör donationer av 

själviska motiv är 

mindre benägna 

att ge än 

människor som 

motiveras av en 

verklig vilja att 

hjälpa. (Konow, 

2007; 

Bendaupudi, 

Singh & 

Bendaupudi, 

1996; Guy & 

Patton, 1989) 

Om respondenten har 

gjort ett eller flera köp 

av en 

välgörenhetsprodukt.   
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6. Har du någon gång 

skänkt pengar till 

välgörenhet utan att ha 

fått en produkt i utbyte?  

Givarbeteende  

  

  

Altruism; 

människor som 

gör donationer av 

själviska motiv är 

mindre benägna 

att ge än 

människor som 

motiveras av en 

verklig vilja att 

hjälpa. (Konow, 

2007; 

Bendaupudi, 

Singh & 

Bendaupudi, 

1996; Guy & 

Patton, 1989)  

Om respondenten 

någon gång har 

donerat pengar utan 

att få en 

välgörenhetsprodukt, 

det vill säga att mäta 

välgörenhetsprodukte

ns betydelse för 

donationen.  

Samband mellan fråga 5 och fråga 6 

Fråga 5 och 6 har en koppling till varandra. Om respondenten svarar Nej på fråga 5 så kan 

det bero på att den tidigare har gjort donationer på andra sätt än genom att ha köpt en 

välgörenhetsprodukt. Därmed kan respondenten vara benägen att ge och motiveras av ren 

altruism även om den bara gjort ett köp av en välgörenhetsprodukt. 

 

Svarar respondenten Ja på fråga 5 och Nej på fråga 6 kan respondenten vara mindre 

benägen att ge då den endast gjort en donation. Svarar respondenten Nej på fråga 5 och Nej 

på fråga 6 så tyder det på att respondenten endast gjort donationer genom att köpa 

välgörenhetsprodukter. Detta behöver inte betyda att respondenten ej har motiverats av ren 

altruism men det indikerar på att välgörenhetsprodukten är viktig för att respondenten ska 

donera pengar. 

Följande frågor har formulerats som påståenden där respondenten ombads ranka 

påståendet på en likertskala mellan 1 och 5. 

7. Jag köpte 

välgörenhetsprodukten 

för att stödja det 

välgörande ändamålet.   

Givarbeteende  Motiven bakom 

köpet kan vara 

ren altruism 

(Konow, 2007), 

att vilja göra gott 

för någon annan 

(Bendaupudi, 

Singh & 

Bendaupudi, 

Hur viktigt ändamålet 

är för donationen.  
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1996) samt oren 

altruism och 

egoistiska motiv 

(Konow, 2007)  

8. Jag köpte 

välgörenhetsprodukten 

för att känna mig som en 

bättre person.  

Köpbeteende 

och 

givarbeteende  

Ett motiv som 

kan ligga till 

grund för ett köp 

kan vara 

självförverkligan

de, här i ligger 

även en strävan 

att göra gott för 

andra. (Aroseus, 

2013a; Bayer & 

Gollwitzer, 

2005; Pooler & 

Pooler, 

2003). Donation

en som görs 

genom köpet kan 

även ha 

motiverats av att 

personen vill 

känna 

välmående 

genom warm-

glow. (Konow, 

2007; 

Bendaupudi, 

Singh & 

Bendaupudi, 

1996) 

 

Om respondenten 

motiveras av att göra 

donationen för att 

känna sig bättre.   

9. Mitt köp av 

välgörenhetsprodukten 

påverkades av att någon i 

min omgivning har gjort 

ett liknande köp.  

Köpbeteende  Motiven bakom 

ett köp kan 

komma från 

yttre faktorer 

som att påverkas 

av vad 

omgivningen 

köper och tycker 

(Evans, 

Christiansen & 

Motiv som grundar sig 

i påverkan från 

omgivningen.    
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Gill, 1996; 

Pooler & Pooler, 

2003)  

 

10. Jag köpte produkten 

för att känna gemenskap 

med människor i min 

omgivning.  

Köpbeteende  Människan har 

ett behov av att 

känna 

gemenskap och 

respekt från 

andra individer. 

(Maslow, 1943)  

Huruvida individen 

motiveras av att köpa 

och konsumera 

produkten för att känna 

gemenskap med dess 

omgivning.    

11. Jag köpte 

välgörenhetsprodukten 

för att kunna visa upp för 

andra att jag stödjer 

ändamålet.  

Offentlig 

konsumtion  

Offentlig 

konsumtion är 

ett sätt att 

identifiera sig 

med sin 

referensgrupp 

(Elliot, 1995; 

Jamal & Goode, 

2001)  

Om personen har 

påverkats av 

referensgrupper. 

12. Jag förknippar 

välgörenhetsprodukten 

med vem jag är som 

person (exempelvis att du 

känner dig som en 

godhjärtad människa).  

Offentlig 

konsumtion   

Symbolisk 

konsumtion kan 

bidra till 

skapandet av 

identitet (Bath & 

Reddy, 1998; 

Clammer, 1997; 

Jamal & Goode, 

2001). 

Konsumtion är 

även ett sätt att 

uttrycka sitt self-

concept. 

(Zinkham & 

Hong, 1991). 

 

 

Om köpet motiveras av 

personens upplevda 

identitet.    

13. Jag hade skänkt 

samma summa pengar till 

organisationen även om 

jag inte fått en produkt i 

utbyte.  

Köpbeteende, 

givarbeteende 

och offentlig 

konsumtion  

Självförverkliga

nde (Aroseus, 

2013a; Bayer & 

Gollwitzer, 

2005; Pooler & 

Produktens betydelse 

för donationen.  
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3.4 Urval av respondenter 
Respondenterna för enkäten valdes ut genom bekvämlighetsurval och snöbollsurval. 

Ett bekvämlighetsurval innebär att de respondenter som är nära till hands och 

tillgängliga tillfrågas (Bhattacherjee, 2012). Snöbollsurval innebär att de utvalda 

respondenterna i sin tur sedan skickar vidare enkäten till ytterligare respondenter som 

är lämpade för undersökningen (Ibid.). Respondenterna som valts ut blev tillfrågade att 

besvara enkäten och sedan skicka den vidare. Bekvämlighetsurvalet gjordes för att det 

ansågs vara det sätt som skulle generera i störst antal svar. Nackdelen med detta urval 

var att det är osäkert vilken typ av respondenter som besvarar enkäten och huruvida 

resultatet kan anses vara generaliserbart. Snöbollsurvalet gjordes därför för att 

komplettera bekvämlighetsurvalet och utvidga sökningen då urvalet medförde att fler 

respondenter uppnåddes. Snöbollsurvalet bidrog till att resultatet kunde bli mer 

generaliserbart än om enbart bekvämlighetsurvalet hade gjorts.    

 

Enkäten gjordes på Google drive och skickades ut till urvalsgruppen via Internet, i 

detta fall mail och Facebook, eftersom störst del av respondenterna i 

bekvämlighetsurvalet befann sig där. En del av respondenterna delade den sedan vidare 

till sina vänner och bekanta. Undersökningar online är ett kostnadseffektivt alternativ 

samtidigt som de anses vara mindre påträngande än fysiska enkäter eftersom det är lätt 

för respondenter att välja när de vill svara och ifall de överhuvudtaget vill svara eller ej 

(Bhattacherjee, 2012). När respondenten själv får välja ifall de vill svara på enkäten 

Pooler, 2003), 

och att göra gott 

för andra 

(Maslow, 1968). 

Att shoppa en 

identitet 

(Clammer, 1997; 

Jamal & Goode, 

2001) och 

kommunicera 

den egna 

självbilden 

(Dittmar, 1992; 

Wattanasuwan, 

2005; Richins, 

1994). Ren 

altruism, oren 

altruism och 

warm-glow 

(Konow, 2007).   
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ökar även chansen för ärliga svar (Ibid).  Detta är orsaken till varför en online enkät 

ansågs vara passande för denna undersökning. Respondenterna har fått information om 

att det är valfritt för dem att fylla i enkäten samt att deras svar är helt anonyma. 

Valfrihet och anonymitet tar hänsyn till etiska aspekter (Bhattacherjee, 2012). Denna 

hänsyn ämnade förutom att ta hänsyn till etiska aspekter även att bidra till ett ökat antal 

respondenter då de skulle känna sig trygga i och med att de inte blir tvungna att göra 

något ofrivilligt samt att deras personliga uppgifter inte skulle spridas vidare.   

 

Även om utskicket gjordes via ett bekvämlighetsurval så var det endast en viss grupp 

som faktiskt kunde medverka och svara på enkäten; de som någon gång har köpt en 

produkt av en välgörenhetsorganisation.  

 

Sammanlagt inkom 235 valida svar. Det som kunde utläsas var att majoriteten av 

respondentgruppen var kvinnor i åldersgruppen 18-29 år vilket kan ifrågasätta hur 

representativa svaren är för en generalisering. En förklaring till detta är 

bekvämlighetsurvalet då författarna själva befinner sig just i kategorin kvinnor 18-29. 

Eftersom ingen undersökning har gjorts kring vilken åldersgrupp som är den största 

köparen av välgörenhetsprodukter så är det problematiskt att konstatera till vilken grad 

som studiens respondentgrupp är representativ. Hänsyn har därför tagits till detta när 

slutsatser dragits. 

 

3.5 Enkätens resultat  
För att få fram ett resultat som var användbart för att kunna besvara syfte och 

problemfråga behövde svaren på vissa frågor inverteras för att kunna mäta det som 

avsetts från början. På detta sätt var det möjligt att mäta produktens betydelse hos 

respondenterna och ifall det välgörande ändamålet var avgörande för donationen. 

Påstående 7 och 13 har därför omvänts och benämns i resultatet som indikator 7 och 

indikator 13. De består därmed av inverterade versioner av fråga 7 och 13. Svaren till 

indikator 7 visar ifall produkten eller det välgörande ändamålet var avgörande för 

donationen medan svaren till indikator 13 visar produktens betydelse för donationen. 

 

Vid sammanställning av resultatet där respondenterna fick svara enligt den 5-gradiga 

likertskalan (tidigare presenterad under rubrik 3.1 Studiens utformning) så har följande 

princip använts vid presentation av resultatet: Respondenterna som valde alternativ 1 

eller 2 svarade att påståendet inte stämde och deras svar har därför lagts samman i 

resultatet. Samma princip har använts för de som svarat 4 eller 5 eftersom samtliga av 

dessa respondenter ansåg att påståendet stämde. De som har svarat 3 har behållit en 

neutral ställning i resultatet.   

 

3.5.1 Analysverktyg 
För att analysera de svar som inkommit via studiens enkät användes 

statistikprogrammet SPSS där frekvens-, korstabulering-, och korrelationsanalys har 
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använts för att kunna besvara studiens syfte och problemfråga. Detta ansågs vara ett 

lämpligt verktyg för att kunna urskilja samband mellan olika köpmotiv och ansågs 

även kunna leda till att plocka ut de mest utmärkande motiven.  

 

En frekvensanalys gjordes eftersom spridningen mellan män och kvinnor samt mellan 

de olika åldersgrupperna var ojämn. Därför undersöktes huruvida detta har haft någon 

inverkan på studiens resultat. Olika test i SPSS utfördes för att se om det dels fanns 

någon skillnad mellan hur män och kvinnor besvarat enkäten samt dels om det fanns 

någon skillnad mellan hur olika åldersgrupper besvarat enkäten. Fanns det signifikanta 

skillnader mellan gruppernas svar så skulle det vara nödvändigt att ta med det i 

utvärderingen av resultatet.  

 

En ANOVA-analys gjordes sedan för ta reda på ifall det fanns ett signifikant samband 

mellan respondenternas kön och hur de besvarat enkäten. I ANOVA-analysen 

jämfördes medelvärden mellan män och kvinnors svar på indikator 13; ”Produktens 

betydelse för donationen”. Indikator 13 valdes specifikt för att den har en direkt 

koppling till produktens betydelse och är därmed kopplad till studiens huvudfråga. 

Genom ANOVA-analysen räknades även ett signifikansvärde fram. Om ett värde har 

en signifikansnivå som är <0,05 finns en tillräckligt låg signifikansnivå för att avfärda 

nollhypotesen, som säger att det inte finns något samband mellan variablerna 

(Eliasson, 2013). 

 

En ytterligare ANOVA-analys gjordes för att undersöka ifall det fanns ett signifikant 

samband mellan hur olika åldersgrupper har svarat. Då jämfördes medelvärdena på 

svaren bland de olika åldersgrupperna. Eftersom analysen visade på att det kunde 

finnas ett samband så gjordes även ett Post Hoc Tukey-test, för att få reda på inom 

vilka åldersgrupper som ett eventuellt samband kunde utläsas. Detta presenteras 

utförligare i avsnitt 4.1.2 Skillnad mellan åldersgrupper.  

 

För att ytterligare undersöka huruvida det kunde urskiljas ett samband mellan 

respondenternas ålder och hur de svarat angående produktens betydelse för en donation 

så har ett Chi2-test utförts för fråga 6; ”Har du någon gång skänkt pengar utan att få 

en produkt i utbyte?”. Frågan valdes då den har en direkt koppling till produktens 

betydelse för donationen. Ett Chi2-test utgår ifrån att variablerna som testas är 

oberoende av varandra och räknar ut ifall det finns ett samband mellan variablerna 

(Eliasson, 2013). 

 

Korstabuleringen användes för att kunna utreda respondenternas grad av ren altruism, 

och där ställdes svaren från de två påståenden, som ämnade mäta altruism, mot 

varandra. En sammanställning av korstabuleringen visas på sidan 25 i Tabell 1. 

 

Korrelationsanalysen gjordes slutligen för att kunna utläsa vilka motiv som till störst 

del kunde ligga bakom donation genom köp av produkten, samt själva produktens 

betydelse för donationen. I denna prövades enkätens frågor 5-6 och påståendena 7-12 
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samt sattes i förhållande till indikator 13. I korrelationsanalysen visas en 

korrelationskoefficient som är ett mått på det linjära sambandet mellan två variabler, 

där värdet alltid ligger mellan -1 och +1 (Wahlgren, 2005). Det finns olika typer av 

korrelationskoefficienter (Ibid.) och i denna studie har en Spearman variant använts. 

Spearman är en icke-parametrisk koefficient som är lämplig att använda då relationen 

mellan två X variabler undersöks för att se till vilken grad som deras samband 

tillsammans påverkar variabel Y (LaerdStatistics, 2013). Det antas även att det finns en 

påverkan från ett håll, till exempel att de två X variablerna påverkar Y variabeln men 

inte tvärt om. (Ibid.)  

 

I studien prövades som tidigare nämnt svaren från enkätens frågor 5-6 och påståendena 

7-12 för att se hur sambanden mellan svaren (bestående av bakomliggande motiv) 

kunde utgöra en påverkan på Indikator 13. Indikator 13 motsvarade produktens 

betydelse för att göra donation genom köp av en symbolisk välgörenhetsprodukt. 

Indikator 13 ställdes som beroende variabel medan svaren på fråga 5-6 samt 

påståendena 7-12 ställdes som oberoende variabler. Korrelationsanalysen visas i Tabell 

2 där fråga 7 och fråga 13 motsvaras i tabellen av indikator 7 respektive indikator 13. 
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4.0 Resultat 
Nedan presenteras resultatet från enkätundersökningen som har bearbetats med hjälp 

av sammanfattande tabeller över enkätsvaren och analysverktyget SPSS.  För mer 

detaljerad information om enkätsvaren hänvisas läsaren till Bilaga 2. 

4.1 Respondenternas kön och ålder 
Totalt inkom 235 valida svar på enkäten. För att få en bild av spridningen mellan 

respondenternas ålder och kön så utfördes frekvensanalyser. Resultatet av 

frekvensanalyserna visade att av samtliga respondenter var 78,3% kvinnor och 21,7% 

män. Respondenternas åldersspann sträckte sig från yngre än 17 år och upp till 79 år. 

Den överlägset representerade åldersgruppen var mellan 18-29 år och utgjorde 57% av 

samtliga svarande. Andel respondenter under 18 år utgjorde 9,4% och andel 

respondenter äldre än 29 år utgjorde 33,6% (Bilaga 2, fråga 2).  

4.1.1 Skillnad mellan män och kvinnor 
För att det skulle finnas ett signifikant samband mellan hur män och kvinnor har svarat 

så skulle ANOVA-analysen resultera i ett signifikansvärde som var <0,05. Det 

signifikansvärdet som analysen visade var 0,888 vilket betyder att inget signifikant 

samband mellan en respondents kön och hur den besvarat frågorna kunde utläsas. För 

den specifika studien tycktes därmed inte spridningen mellan män och kvinnor ha haft 

någon påverkan på resultatet.   

4.1.2 Skillnad mellan åldersgrupper 
För att jämföra medelvärdena i denna ANOVA-analys mellan de olika 

åldersgruppernas svar, användes indikator 13 som en testfråga; produktens betydelse 

vid donationen. Resultatet av analysen visade ett signifikansvärde på 0,034 vilket 

visade att det kunde finnas ett signifikant samband mellan åldersgrupperna och hur det 

svarat. För att få reda på inom vilka åldersgrupper ett eventuellt samband kunde utläsas 

utfördes ett Post Hoc Tukey-test. Då jämfördes medelvärdet på svaren inom de olika 

åldersgrupperna mellan de olika åldersgrupperna. Utifrån testet kunde dock inga 

samband utläsas då inget signifikansvärde var <0,05. 

 

Signifikansvärdet i Chi2-testet som sedan gjordes, blev 0,151, det vill säga >0,05 vilket 

betyder att det inte gick att utläsa något samband mellan respondenternas svar och 

deras ålder. 

 

4.2 Köpbeteende 
En persons köpbeteende kan påverkas och motiveras av ett flertal olika faktorer. De 

faktorer som fokus har lagts på i undersökningen är självförverkligande, omgivningens 

påverkan och behovet av gemenskap.  
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4.2.1 Självförverkligande 
För att få reda på om självförverkligande är en faktor som motiverar människor till att 

köpa välgörenhetsprodukter ombads respondenterna att ranka följande påstående; ”Jag 

köpte välgörenhetsprodukten för att känna mig som en bättre person”.  

 

Följande gick att utläsa från svaren: 33% ansåg att de inte hade köpt 

välgörenhetsprodukten för att känna sig som bättre personer, 26% tog en neutral 

ställning och 41% ansåg att de hade köpt välgörenhetsprodukten för att känna sig som 

bättre personer (Bilaga 2, fråga 8).  

4.2.2 Omgivningens påverkan 
För att få reda på huruvida människor påverkas av att andra i deras omgivning köper 

välgörenhetsprodukter så ombads respondenterna att ranka följande påstående; ”Mitt 

köp påverkades av att någon i min omgivning har gjort ett liknande köp”.  

 

Från svaren gick att utläsa att 55%  inte ansåg att deras köp påverkades av någon i dess 

omgivning, att 18% tog en neutral ställning och att 26% ansåg att de påverkats av 

någon i dess omgivning (Bilaga 2, fråga 9). 

4.2.3 Behovet av gemenskap 
För att få reda på om behovet av att känna gemenskap motiverar människor till att köpa 

välgörenhetsprodukter så ombads respondenterna att ranka följande påstående; ”Jag 

köpte välgörenhetsprodukten för att känna gemenskap med människor i min 

omgivning”.  

 

Från svaren gick att utläsa att 75%  inte ansåg att de motiverades till att göra köpet för 

att känna gemenskap med andra människor, att 16% tog en neutral ställning och att 9% 

ansåg att de motiverades till att göra köpet för att känna gemenskap (Bilaga 2, fråga 

10).  

4.3 Givarbeteende 
Människors givarbeteende kan motiveras av ett flertal olika faktorer. De faktorer som 

fokus har lagts på i undersökningen är ren altruism, warm-glow och oren altruism.  

4.3.1 Ren och oren altruism 
För att få reda på om människor motiveras till att köpa välgörenhetsprodukter av ren 

eller oren altruism så ställdes först följande två frågor: ”Var detta ditt första köp av en 

välgörenhetsprodukt?” och ”Har du någon gång skänkt pengar till välgörenhet utan 

att ha fått en produkt i utbyte?”. Frågorna kunde besvaras med Ja, Nej eller Vet ej. De 

som svarade Vet ej räknades som bortfall och har ej räknats med i resultatet. Detta har 

medfört att antalet svar minskat något. På fråga 5 var bortfallet 9% och på fråga 6 var 

bortfallet 4% (Bilaga 2, fråga 5 och 6).  

 

Korstabuleringen som mätte altruism visade att 93,1% av de svarande som gjort två 

donationer eller fler genom att köpa välgörenhetsprodukter, även har gjort donationer 
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utan att få någon produkt i utbyte. Bland dem som endast köpt en välgörenhetsprodukt 

var det 74,3% som tidigare hade gjort donationer utan att få en produkt i utbyte.  

 

Utöver de två frågorna ovan, ombads även respondenterna att ranka följande 

påstående; ”Jag köpte välgörenhetsprodukten för att stödja det välgörande 

ändamålet”. Svaren påvisade huruvida det välgörande ändamålet var av betydelse för 

köpet. Från svaren gick att utläsa att 4% inte hade köpt välgörenhetsprodukten för att 

stödja det välgörande ändamålet, att 7% tog en neutral ställning och 80% hade köpt 

välgörenhetsprodukten för att stödja det välgörande ändamålet (Bilaga 2, fråga 7). 

 

 

 

Fråga 5: Var detta ditt första 

köp av en 

välgörenhetsprodukt? 

Nej Ja 

Fråga 6: Har du skänkt 

pengar utan att få en 

produkt? 

Nej Count 12 9 

% within Har du skänkt 

pengar utan att få en 

produkt? 

57,1% 42,9% 

% within Var detta ditt 

första köp av en 

välgörenhetsprodukt? 

6,9% 25,7% 

Ja Count 161 26 

% within Har du skänkt 

pengar utan att få en 

produkt? 

86,1% 13,9% 

% within Var detta ditt 

första köp av en 

välgörenhetsprodukt? 

93,1% 74,3% 

Total Count 173 35 

% within Har du skänkt 

pengar utan att få en 

produkt? 

83,2% 16,8% 

% within Var detta ditt 

första köp av en 

välgörenhetsprodukt? 

100,0% 100,0% 

Tabell 1 

 

4.3.2 Warm-glow 
För att få reda på ifall warm-glow är ett bakomliggande motiv till att människor köper 

välgörenhetsprodukter så användes samma påstående som det för självförverkligande 

under 4.2.1; ”Jag köpte välgörenhetsprodukten för att känna mig som en bättre 
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person”.  Det som framgick var att 41% köpte välgörenhetsprodukten för att känna sig 

som bättre personer (Bilaga 2, fråga 8). 

4.4 Offentlig konsumtion 

En individ som köper en välgörenhetsprodukt som är till för att ha på sig och 

konsumeras offentligt, som exempelvis ett armband, kan motiveras till att göra köpet 

av ett antal olika faktorer. De faktorer som fokus har lagts på i undersökningen är 

individens referensgrupper, identitet och self-concept. 

 

4.4.1 Referensgrupper  
För att ta reda på om individers referensgrupper är en motiverande faktor till att köpa 

välgörenhetsprodukter så ombads respondenterna att ranka följande påstående; ”Jag 

köpte välgörenhetsprodukten för att kunna visa upp för andra att jag stödjer 

ändamålet”.  Av samtliga respondenter svarade 48% att de inte hade köpt 

välgörenhetsprodukten för att kunna visa upp för andra att de stödjer ändamålet, 22% 

tog en neutral ställning och 30% köpte produkten för att kunna visa upp för andra att 

de stödjer ändamålet (Bilaga 2, fråga 11).  

4.4.2 Identitet och self-concept 
För att få reda på om människors identitet är en motiverande faktor till att köpa 

välgörenhetsprodukter så ombads respondenterna att ranka följande påstående; ”Jag 

förknippar välgörenhetsprodukten med vem jag är som person”.  

Av samtliga respondenter svarade 37% att de inte förknippade produkten med vilka de 

är som personer, 31% tog en neutral ställning och 32% förknippade sig med 

välgörenhetsprodukten (Bilaga 2, fråga 12).  

4.4.3 Produktens betydelse 
Respondenterna ombads att ranka följande påstående; ”Jag hade skänkt samma summa 

pengar till organisationen även om jag inte fått en produkt i utbyte”. Detta för att 

undersöka produktens betydelse för donationen.  Av samtliga respondenter svarade 

21% att de inte hade gjort donationen om de ej fått en produkt i utbyte, 18% tog en 

neutral ställning och 61% hade gjort donationen även om de ej hade fått en produkt i 

utbyte (Bilaga 2, fråga 13).   

 

4.5 Korrelationsanalys  
Utifrån korrelationsanalysen kan samband utläsas mellan svaren på de påståenden som 

har ställts mot varandra (Tabell 2). Sambanden utgör sedan en positiv eller negativ 

påverkan på produktens betydelse vid en donation genom köp av en symbolisk 

välgörenhetsprodukt.  
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4.6 Respondentens egen motivering för köpet 
Respondenterna ombads besvara frågan; ”Varför köpte du välgörenhetsprodukten”, för 

att ge svar på vad respondenterna själva ansåg motiverat deras köp av 

välgörenhetsprodukten. Frågan var öppen och det fanns en bred varians bland svaren. 

Även om svaren var olika formulerade så syftade många till samma anledningar och 

svaren har därför sammanställts efter deras innebörd. Trots detta fanns fortfarande 

många enskilda svar och därför presenteras endast de svar som minst 10 respondenter 

har svarat då dessa anses vara de mest framträdande motiven. Dessa motiv presenteras 

nedan:  

 

 31,4 % gjorde köpet för att stödja det välgörande ändamålet 

 16,1 % gjorde köpet för att göra en god gärning  

 15,3 % gjorde köpet för att produkten var fin och pengarna går till något bra 

 8,9 % gjorde köpet för att de har en personlig relation till ändamålet de vill 

stödja 

 6,8 % gjorde köpet för att stödja forskning 

 5,1 % gjorde köpet för att vara snäll mot de som säljer 

 4,7 % gjorde köpet för att det är tradition 

 4,7 % gjorde köpet för att visa att de stödjer organisationen och för att kunna 

påverka andra och sprida kunskap 

 4,2 % gjorde köpet för att produkten fanns nära till hands och var lättillgänglig 
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5.0 Analys 
Den centrala frågan för studien lyder; Vilken betydelse har den symboliska 

välgörenhetsprodukten för donationen när individer skänker pengar till ideella 

organisationer genom att köpa produkten? och underfrågan; Vilka motiv har störst 

påverkan på individer vid deras köp av symboliska välgörenhetsprodukter från ideella 

organisationer? 

 

Då fördelningen mellan kön och ålder var ojämn bland respondenterna så analyserades 

detta först för att se vilken påverkan det kan ha haft på resultatet. Frekvensanalyserna 

visade ingen markant skillnad mellan hur män respektive kvinnor svarade gällande 

vilken betydelse som produkten hade för deras donation. För studien innebär detta att 

ingen hänsyn kommer att tas till de olika könen när det kommer till att analysera just 

produktens betydelse och vad som kan motivera människor när det kommer till köp av 

symboliska välgörenhetsprodukter. Vad som kan diskuteras är dock att 

respondentgruppen till störst del bestod av kvinnor och studiens slutsatser kan därmed 

tyckas representera kvinnors beteende och motiv i högre grad än mäns.  

 

Analyserna för åldersgrupperna visade däremot att det kunde finnas ett signifikant 

samband mellan hur de olika grupperna har svarat gällande produktens betydelse, dock 

inget med tillräckligt låg signifikansnivå för att avfärda nollhypotesen. Återigen finns 

en utstickare som kan diskuteras och det är huruvida resultatet verkligen är 

generaliserbart för alla åldrar när den största delen av respondenterna var i 

åldersgruppen 18-29 år. Varför denna grupp är majoritet bland respondenterna beror 

antagligen på bekvämlighetsurvalet. Sammanfattningsvis kan resultatet utifrån 

analyserna i SPSS tolkas som att studiens slutsatser är generaliserbara med tanke på att 

inga samband kan utläsas mellan ålder, kön och hur individer har svarat. Dock bör det 

has i åtanke att störst antal respondenter  

var kvinnor i åldern 18-29 år. 

 

5.1 Högsta och lägsta samband  
Ur korrelationsanalysen kunde flera samband utläsas. De svar som visade på de högsta 

sambanden och som hade ett signifikansvärde på <0,05, valdes ut för vidare analys. 

Detta val gjordes för att kunna besvara vilken betydelse produkten har vid köp av en 

symbolisk välgörenhetsprodukt och för att kunna utläsa vikten av olika motiv. 

 

5.1.1 Högsta positiva samband  
Det högsta positiva sambandet kunde utläsas mellan svaren på påståendena ”Jag 

förknippar välgörenhetsprodukten med vem jag är som person” och ”Jag köpte 

välgörenhetsprodukten för att känna mig som en bättre person” där graden av 

samband var 0,408 med ett signifikansvärde på 0,01 nivå. Detta var ett samband 

mellan samtliga undersökningsområden där de motiv som var avsedda att mätas var 
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självförverkligande, warm-glow, skapandet av identitet samt uttryckande av self-

concept.  

 

Sambandet kan tolkas som att det är bestående av flera aspekter som hänger ihop, det 

vill säga att det finns flera bakomliggande motiv. Respondenterna har inte svarat att 

påståendet ”Jag förknippar välgörenhetsprodukten med vem jag är som person” 

stämmer väl in med deras egen uppfattning och därmed kan det antas att 

identitetsmotivet inte har så pass stark påverkan när de köpte välgörenhetsprodukten. 

Detta kan antas eftersom produkten inte stämde in med deras befintliga identitet och 

påståendet avser mäta ifall detta är en symbolisk produkt som genom uppvisning 

hjälper individer att uttrycka sin egen identitet. Produkten köptes därmed inte för att 

verka som en symbol utåt för att förstärka identiteten och var då inte heller ett sätt på 

vilket individerna strävade att leva ut sitt self-concept eftersom detta går att koppla till 

identitetsförverkligande. Symboliska produkter är ett sätt på vilket self-concept kan 

uttrycka sig genom och kan därmed hjälpa till att förstärka en självbild som individer 

har eller som de kan vilja att andra ska ha om dem. Eftersom produkten inte stämmer 

väl överens med individernas identitet så antas de bakomliggande motiven då inte vara 

att produkten används som en form av uttryckande för en identitet eller självbild av 

något slag.  

 

Majoriteten av respondenterna svarade däremot att påståendet ”Jag köpte 

välgörenhetsprodukten för att känna mig som en bättre person” stämde väl in på dem, 

vilket reflekterar deras motiv som grundar sig i både warm-glow och 

självförverkligande. De strävar då efter ett nytt tillstånd eller en positiv känsla 

alternativt vill åstadkomma en bättre version av sig själva. Detta instämmande blir då 

övervägande i sambandets helhet och kan tolkas som att produkten köps i större 

utsträckning för att åstadkomma något som individen inte hade uppnått innan 

produkten köptes. Självförverkligandet blir ett motiv genom att individen vill vara den 

bästa versionen av sig själv vilket även kan liknas warm-glow känslan där en positiv 

känsla vill uppnås, förslagsvis genom att ta sig till ett nytt tillstånd. De båda kan 

därmed ses som utvecklande för individen. Ett annat sätt på vilket motiven 

självförverkligande och warm-glow liknar varandra är att individen som vill uppnå 

warm-glow tar sig till sitt nya tillstånd med hjälp av en altruistisk handling. På detta 

sätt kan motivet bakom handlingen vara både självförverkligande och warm-glow.    

 

Tillsammans bildar motiven det samband som visas i korrelationsanalysen och som i 

sin tur höjer betydelsen av produkten för själva donationen. Sambandet kan tolkas som 

att produkten behövs för att ett initiativ till en donation ska tas. Även om det i grunden 

finns en vilja i att göra gott för andra så kan produkten vara avgörande för att individen 

faktiskt ska ta beslutet om att köpa den och därmed donera pengar.  

 

Ett ytterligare samband kan utläsas ifrån korrelationsanalysen vilket även innefattar 

svaren från påståendet ”Jag köpte välgörenhetsprodukten för att känna mig som en 

bättre person” men som den här gången utgör ett samband tillsammans med svaren 
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från påståendet ”Jag köpte välgörenhetsprodukten för att visa upp för andra att jag 

stödjer ändamålet” (undersökningsområde - offentlig konsumtion, motiv - 

referensgrupper). Graden av samband var 0,281 med ett signifikansvärde på 0,01 nivå. 

Det gick att se att påverkan av produktens betydelse här är lägre än vid det högsta 

sambandet och det kan antas att anledningen till detta är för att det inte är så viktigt att 

kunna visa upp den symboliska välgörenhetsprodukten för andra. Majoriteten svarade 

att det inte var ett betydande motiv vid köpet av deras produkt.  

 

En jämförelse av dessa två samband kan därför indikera på att produktens betydelse 

ökar när individer köper dem för att åstadkomma något utvecklande till exempel som 

att förbättra sig själv och känna sig som bättre personer. Produkten har däremot inte 

lika stor betydelse i det avseende att visa upp den för andra eller för att symbolisera sin 

identitet eller självbild.  

 

5.1.2 Näst högsta positiva samband  
Det näst högsta positiva sambandet kunde avläsas mellan svaren på påståendena: ”Jag 

köpte välgörenhetsprodukten för att visa upp för andra att jag stödjer ändamålet” och 

”Jag köpte välgörenhetsprodukten för att känna gemenskap med andra i min 

omgivning”, där sambandet var 0,395 med ett signifikansvärde på 0,01 nivå. Detta 

visade på ett samband mellan undersökningsområdena köpbeteende och offentlig 

konsumtion. Motiven för respektive kategori avsåg att mäta huruvida respondenterna, 

vid deras köp av den symboliska välgörenhetsprodukten, påverkades av att de ville 

känna gemenskap och bli uppskattad och/eller för att kunna identifiera sig med 

referensgrupper.  

 

För 75% av respondenterna var viljan att känna gemenskap med andra inte ett 

bakomliggande motiv till varför de köpte den symboliska välgörenhetsprodukten. 

Resultatet visade att 16% tog en neutral ställning medan endast 9% ansåg att de gjorde 

köpet för att känna en viss gemenskap. Här tolkas gemenskap som endast en inre 

känsla av att känna sig respekterad av andra i sin omgivning snarare än att behöva visa 

upp något för att passa in.  

 

Det leder det andra påståendet ”Jag köpte välgörenhetsprodukten för att visa upp för 

andra att jag stödjer ändamålet” in på, som belyser vikten av produkten för att kunna 

identifiera sig med en referensgrupp och på det sättet få respekt och/eller uppskattning 

från en önskad omgivning. Dock svarade endast 30% av respondenterna att påståendet 

stämde in på dem medan 48% svarade att det inte gjorde det. Detta kan tolkas som att 

individerna själva inte uppfattar produkten som så viktigt för att de ska känna att de 

passar in i en referensgrupp av skäl som tillhör donationer. Fortfarande har en viss del 

av respondenterna angett att de har köpt produkten för att kunna visa upp den för andra 

och där kan det finnas andra bakomliggande motiv som till exempel att produkten är en 

trend och därmed spelar ändamålet i sig mindre roll. Vetskapen av att bidra till ett gott 

ändamål samtidigt som köp av en trendig produkt kan kännas som en bra kombination 
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även om den huvudsakliga bakomliggande anledningen till att köpa den symboliska 

välgörenhetsprodukten var att den var trendig. Mer konkret så går det att utläsa att 

sambandet påverkar betydelsen av själva produkten vid köp av symboliska 

välgörenhetsprodukter men att graden är positiv behöver nödvändigtvis inte betyda att 

den är övervägande för att produkten ska vara en avgörande faktor vid köpet. Detta 

samband tolkas därför som att det var tillräckligt många som stämde in med motivet att 

kunna visa upp produkten samt att känna gemenskap, för att produktens betydelse för 

deras donation skulle öka i takt med dessa motiv.  

 

Ytterligare ett samband där svaren från påståendet ”Jag köpte välgörenhetsprodukten 

för att visa upp för andra att jag stödjer ändamålet” ingår är tillsammans med svaren 

från påståendet ”Mitt köp av välgörenhetsprodukten påverkades av att någon i min 

omgivning har gjort ett liknande köp”. Det senare påståendet avsåg mäta motivet yttre 

påverkan från omgivningen avseende tyckande och köp vilket infann sig inom 

undersökningsområdet köpbeteende. Tillsammans utgör de ett samband på 0,285 med 

ett signifikansvärde på 0,01 nivå. Med tanke på att 55% av respondenterna inte 

stämmer in med att någon i deras omgivning påverkat dem i deras köpbeslut så anses 

inte köpet påverkas så mycket av omgivningsfaktorer så som vad andra tycker och 

tänker. Köpbeslutet kan anses vara mer grundat utifrån inre motiv med tanke på att 

individer, enligt analys av det högsta positiva sambandet, starkt motiveras av att de vill 

uppnå självförverkligande. Det går dock inte att utesluta att produktens betydelse ökar i 

och med detta samband och därför kan produkten ses som nödvändig för en grupp som 

har angett att de påverkades av andra som köpt produkten tidigare. En tanke är att de 

kan ha sett den symboliska välgörenhetsprodukten på någon annan och har sedan 

inspirerats till sitt köp. Den yttre påverkan kan därmed ha haft en indirekt effekt på 

köpet.  

 

5.1.3 Högsta negativa samband  
Det högsta negativa sambandet påträffades i svaren mellan påståendena ”Jag  

förknippar välgörenhetsprodukten med vem jag är som person” och ”Ändamålet var ej 

avgörande för min donation” där sambandet var -0,258 med ett signifikansvärde på 

0,01 nivå. Sambandet utgavs av undersökningsområdena offentlig konsumtion och 

givarbeteende. Det behandlar framför allt skapandet av en identitet samt ren och oren 

altruism. 

 

Som presenterat i resultatet så stämde majoriteten av respondenterna inte in med 

påstående ”Jag förknippar välgörenhetsprodukten med vem jag är som person”. Detta 

innebär att skapandet av identitet inte är ett särskilt högt bakomliggande motiv vid köp 

av en symbolisk välgörenhetsprodukt. Gällande påståendet ”Ändamålet var ej 

avgörande för min donation” angav 80% av respondenterna att ändamålet var 

avgörande för deras donation genom köp av den symboliska välgörenhetsprodukten. 

Detta kan tolkas som att individer motiveras genom altruism och att göra något till 

någon annans fördel. Eftersom Guy och Patton (1989) i sin studie har kommit fram till 
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att det starkaste motivet bakom människors donationer faktiskt är altruistiskt så kan 

detta vara en möjlig tes. Om det sedan beror på ren eller oren altruism är nästa fråga 

som är svårare att besvara med tanke på att studiens undersökning inte gick vidare in 

på detta genom enkätfrågorna. Det altruistiska behovet kan därmed bero antingen på att 

ha en genuin vilja att hjälpa eller för att gynna sitt eget ego. Altruism mättes i 

undersökningen även genom påståendena ”Var detta ditt första köp av en 

välgörenhetsprodukt” och ”Har du någon gång skänkt pengar utan att få en produkt i 

utbyte”. De presenteras under nästa rubrik. 

 

Frågan är vad detta samband sedan kan ha för betydelse för den symboliska 

välgörenhetsprodukten. Det kan tolkas som att ändamålet står i större fokus än 

produkten när det gäller bakomliggande motiv till att köpa en symbolisk 

välgörenhetsprodukt. Eftersom individer inte heller tycks köpa produkten för att de 

förknippar den med sin identitet så bidrar det till att sambandets effekt utifrån svaren 

på de två påståendena har på produktens betydelse, blir negativt. Det kunde inte utläsas 

ytterligare negativa samband innehållande svaren från åtminstone ett likt påstående, 

med tillräckligt hög signifikans nivå för att analyseras. 

 

5.1.4 Näst högsta negativa samband  
Det näst högsta sambandet som minskar produktens betydelse vid donation genom köp 

av symbolisk välgörenhetsprodukt innefattar svar från två frågor inom 

undersökningsområdet givarbeteende; ”Var detta ditt första köp av en 

välgörenhetsprodukt” och ”Har du någon gång skänkt pengar utan att få en produkt i 

utbyte”. Sambandet var -0,233 med ett signifikansvärde på 0,01 nivå. Frågorna avsåg 

mäta altruism och huruvida bakomliggande motiv till störst del består av ren eller oren 

altruism.  

 

Det som kunde utläsas från svaren på enkäten var att 74,3% brukade göra donationer 

men detta var första gången de köpte en produkt i samband med att de gjorde en 

donation samt att 93,1 % har skänkt pengar flertalet gånger med eller utan produktköp. 

Motivet bakom köpet av välgörenhetsprodukten går i första anseende att förklaras som 

ren altruism där donationer görs utan produktköp. Grundläggande motiv till donationen 

blir då en inre drivkraft av att göra gott för andra och produkten spelar inte in. Detta är 

sedan en tolkningsfråga eftersom de 74,3% som sagt att detta var deras första köp av 

en symbolisk välgörenhetsprodukt, faktiskt har donerat pengar tidigare utan att få en 

produkt men har då kanske bara gjort dessa två donationer i sitt liv. Frågan ligger då 

kring huruvida motivet fortfarande räknas som ren altruism eller om fler donationer 

skall ligga i individens portfölj för att denne ska vara helt befriad från egoistiska motiv. 

Detta har dock inte framgått ur undersökningen och de som har donerat två eller flera 

gånger, varav en gång har varit genom produktköp, räknas in i det rena altruistiska 

tänket. Det är dock tveksamt ifall de kan fastställas som rena altruister eftersom antal 

donationstillfällen är så pass litet. Det kan ju vara fallet att de endast har donerat två 

gånger och att de vid produkttillfället tyckte det var roligare att donera just för att de 
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fick en produkt (mer korrekt köpte den). Utifrån detta kan även ytterligare en analys 

göras angående de 93,1% som har donerat pengar flera gånger och även köpt en 

symbolisk välgörenhetsprodukt vid flertalet tillfällen, huruvida de i högre grad kan 

kategoriseras inom ren altruism eftersom de antagligen motiveras av både produkten 

och ändamålet. 

 

Detta samband kan vara intressant att jämföra med ett ytterligare samband, just när det 

gäller påverkan på produktens betydelse för köp av en symbolisk välgörenhetsprodukt.  

Sambandet utgörs av svar från påståendena ”Har du någon gång skänkt pengar utan 

att få en produkt i utbyte” och ”Ändamålet var ej avgörande för min donation” vilket 

är två frågor som avsåg mäta undersökningsområdet givarbeteende och mer bestämt 

altruism. Sambandet var -0,154 med ett signifikansvärde på 0,05 nivå. Eftersom 

individer i hög utsträckning verkar donera pengar utan att få en produkt, eller rättare 

sagt att göra en donation genom att köpa en produkt, sjunker betydelsen av själva 

produkten. Sätts detta då i samband med ifall ändamålet var avgörande för att 

individen skulle göra en donation så blir sambandets påverkan på produktens betydelse 

negativ. Produkten behövs uppenbarligen inte i alla avseenden, med tanke på att hela 

80% donerade pengar för att stödja ett välgörande ändamål och individer tycks donera 

pengar på andra sätt än genom att köpa en symbolisk välgörenhetsprodukt. 

 

5.2 Produktens betydelse 
Hur stor betydelse har då den symboliska välgörenhetsprodukten för att individer ska 

donera pengar? Enligt respondenternas svar så hade majoriteten på 61% donerat 

samma summa pengar utan att få produkten. Kopplas detta till resultatet från 

korstabuleringen över fråga 5 och 6 där 93,1 % av de som köpt två eller fler 

välgörenhetsprodukter även hade donerat pengar utan att få en produkt, så förstärker 

det trovärdigheten i att 61% hade skänkt samma summa utan att få en produkt. Det 

som inte framkommer är hur stor summa dessa 93,1% tidigare har skänkt då de ej fått 

en produkt i utbyte. De kan exempelvis ha lagt en krona i en välgörenhetsorganisations 

sparbössa lika väl som att de kan ha skänkt tusentals kronor via en online funktion. 

Detta kan innebära att produkten har varit avgörande vid de tillfällen som donationen 

har gjorts eller så har den setts som en bonus och samma belopp hade donerats även 

om produkten inte erhållits i utbyte. Det enda som med säkerhet kan fastställas är att 

dessa 93,1% i alla fall har donerat summan för produkten de köpt och att de är villiga 

att donera genom att köpa produkter. 

 

Enligt respondenternas svar så hade samtidigt minoriteten på 21% ej donerat samma 

summa pengar om de ej fått produkten i utbyte. Detta tyder på att det finns en relativt 

stor andel individer som ej skulle gjort donationen om de ej fått välgörenhetsprodukten 

i utbyte. De 18% som tog en neutral ställning till påståendet är svåra att bedöma. De 

skulle kunna ha gjort donationen utan att få en produkt men skulle likväl kunnat strunta 

i att göra den. Det enda som kan fastställas med säkerhet är att dessa individer har 

donerat pengar genom ett köp av en välgörenhetsprodukt.  
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Enligt respondenterna själva så motiverades främst deras köp av 

välgörenhetsprodukten av; viljan att stödja det välgörande ändamålet, att göra en god 

gärning och för att produkten var fin och pengarna gick till något bra. Utöver dessa så 

fanns även motiven att; produkten såldes nära tillhands, att det är tradition att köpa 

produkten och att det är ett sätt att påverka andra och sprida kunskap.  Dessa 

individers köpmotiv tycks ha en nära koppling till produkten då de hade haft svårt att 

motiveras till donationen utan produkten i dessa fall. Oavsett om det handlar om en 

inre vilja att ge eller att känna sig som en bättre person så har produkten i flera fall 

betydelse för att donationer görs och därmed har produkten haft en avgörande 

betydelse. 

5.3 Motiv vid köp av symbolisk välgörenhetsprodukt 
Det fanns tre huvudsakliga grupper som utmärkte vad respondenterna ansåg var deras 

huvudsakliga motiv vid deras köp av en symbolisk välgörenhetsprodukt. De tre 

grupperna var: 

 

 31,4 % gjorde köpet för att stödja det välgörande ändamålet 

 16,1 % gjorde köpet för att göra en god gärning  

 15,3 % gjorde köpet för att produkten var fin och pengarna går till något bra 

 

De tre grupperna stödjer upp vad som framkommit i analyserna ovan på så sätt att de 

tillsammans kan ses som att det mest framkommande motivet enligt individerna själva 

är att donationer görs för att göra en god gärning eller för att stödja ett specifikt 

ändamål. Produktens betydelse hamnar inte riktigt i fokus och kan tolkas som att 

individerna själva i störst utsträckning inte köper en symbolisk välgörenhetsprodukt för 

att de attraheras av den på ett eller annat sätt utan för att de är mer intresserade av att 

stödja ändamålet. För att sedan relatera detta till altruism så kan motiven direkt tolkas 

som altruistiska medan det är svårt att avgöra huruvida de är rena eller orena med tanke 

på att produkten har varit inblandad i donationen genom köp. Vissa köpte den av 

anledningen att den var fin och att pengarna användes till något bra. Om produkten 

köptes till störst del för att den var fin så handlar det mer om köpbeteende och kanske 

en aktuell trend som bidrar till identifiering med referensgrupper eller ett sätt på vilket 

individen självförverkligar sig. Köpet kan även handla om warm-glow då även om 

produkten är fin så kan känslan av att bidra med pengar till något gott ändamål ge en 

positiv känsla för individen.  

 

De två största grupperna på 31,4 % respektive 16,1%, är aningen svårtolkade eftersom 

givarbeteendet här kan förklaras som antingen ren eller oren altruism då det inte 

framgick ifall respondenterna donerade pengar för att de ville känna sig som bättre 

personer eller för att de faktiskt ville hjälpa. Med tanke på att så pass stor del av 

respondenterna låg närmare motivet ren än oren altruism så kan detta tolkas vara det 

största motivet för individer att donera. 
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5.4 Tidigare studier 
Ovanstående analyser kan vidare relateras till vad som tas upp i litteraturstudien 

gällande välbefinnande och att den känslan med tiden har blivit mer invecklad. 

Självförverkligandet är en del i välbefinnandet vilket även har återspeglats som ett 

återkommande motiv i ovanstående analys. Vad som inbegrips i och med att känslan 

av välbefinnande har blivit mer komplex är inte lätt att besvara svart på vitt men en 

parallell kan dras till att människor vill uppnå en bättre version av sig själva genom att 

hjälpa andra, nästan som om det blivit en ny status att uppnå. Ifall detta är det 

utmärkande bakomliggande motivet så kan det ses som om att begreppet mer grundar 

sig i oren snarare än ren altruism med tanke på det egoistiska motivet att vilja hjälpa 

någon annan för att i slutändan gynna sig egen självkänsla.  
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6.0 Slutsatser  
Studiens syfte var att undersöka: ”Vilken betydelse symboliska välgörenhetsprodukter 

har vid en donation till ideella organisationer med ett välgörande ändamål samt vilka 

motiv som har störst betydelse för donationen”.  

 

Det framgick från undersökningen att kön och ålder inte har någon betydelse när det 

gäller motiv för donationer genom köp av symboliska välgörenhetsprodukter. Däremot 

bör det nämnas att hänsyn har tagits till att den största delen av enkätens respondenter 

var kvinnor i åldersgruppen 18-29 år och slutsatserna kan därmed anses vara 

generaliserbara till denna grupp.  

 

 

 Bidragsgivare motiveras av altruism och produkten är ett plus i kanten. 

 

Undersökningen pekar på att respondenterna till stor del är altruister eftersom deras 

donation genom köp av en symbolisk välgörenhetsprodukt till störst del motiveras av 

ändamålet snarare än produkten. Om sedan altruismen är ren eller oren är svårt att 

konstatera eftersom resultatet från undersökningen inte ger en djupare förståelse för 

huruvida individer donerar för egen vinning eller på grund av ett genuint intresse av att 

göra gott för andra. Dock är självförverkligande en stor anledning till donationen och 

altruismen lutar därför till att vara oren eftersom det har mer med egna känslor att göra 

snarare än en genuin vilja att göra gott för andra. Även om vissa samband pekar på att 

produktens betydelse ökar för att individer ska donera pengar över huvud taget kan en 

slutsats dras att den symboliska välgörenhetsprodukten inte är avgörande för 

donationsbeslutet. Den kan snarare ses som ett plus i kanten för somliga av 

individerna.  

 

 

 Bidragsgivare motiveras av självförverkligande och warm-glow och produkten 

kan väcka intresse för att en donation ska göras. 

 

Undersökningen har visat att respondenterna till stor del gör donationer för att känna 

sig som bättre personer. Att individen kan bidra till ett välgörande ändamål och känna 

sig bättre som person, där de upplever en positiv känsla genom att hjälpa andra, har 

stor betydelse. Därmed kan deras motivation styras mer av att uppnå ett tillstånd då de 

känner sig som bättre personer genom att göra en donation snarare än att kunna visa 

upp en symbolisk välgörenhetsprodukt för andra i sin omgivning. Donationen är ett sätt 

för respondenterna att ta sig till ett nytt tillstånd då donationen får dem att känna sig 

som bättre personer inifrån. En slutsats kan därmed dras att ett betydelsefullt motiv till 

att en god handling utförs, som en donation till ett välgörande ändamål, är för att dessa 

individer själva vill känna sig som bättre personer. Detta är ett motiv som gynnar 

individen själv till hög grad då denna handling är ett sätt på vilket individen tar ett steg 

närmare självförverkligande. Dock kan välgörenhetsprodukten fortfarande fungera som 
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ett avgörande motiv till att själva donationen har utförts från början då tanken bakom 

en donation kan ha börjat med produkten. Det vill säga att produkten har fungerat som 

en orsak till att individen har upptäckt det välgörande ändamålet eftersom denne kan ha 

sett produkten på någon annan och därefter bestämt sig för att göra en donation. 

Därmed bör inte det ena utesluta det andra då både viljan av att utföra en altruistisk 

handling och välgörenhetsprodukten i sig kan påverka varandra och tillsammans kan 

de påverka individens slutgiltiga donationsval. Det går även att konstatera att viljan av 

att uppnå självförverkligande och warm-glow är större bakomliggande motiv till att 

donera pengar snarare än att shoppa sig en identitet. Den symboliska 

välgörenhetsprodukten bidrar inte till skapandet av den egna identiteten men själva 

donationshandlingen bidrar däremot till att individerna känner sig som bättre personer.  

 

 

 Bidragsgivare motiveras av en inre drivkraft av att vilja vara goda människor och 

välgörenhetsprodukten kan användas för att påverka andra till att göra 

donationer och som en trendig symbol. 

 

Vad som även framkom i studien var att produkten har betydelse vid donation genom 

köp av symboliska välgörenhetsprodukter, fast på olika sätt. Respondenterna kan 

inspirera andra genom att öppet visa upp att de stödjer det välgörande ändamålet och 

på så sätt uppmuntra andra till att donera. Genom att respondenten visar upp 

välgörenhetsprodukten genom att ha den på sig, så ökar även möjligheten till en dialog 

angående produkten och i samma veva angående det välgörandet ändamålet. Det är ett 

sätt att inspirera andra till att bland annat ta ställning till olika ändamål. 

Välgörenhetsprodukten kan även vara en biprodukt för en handling och exempelvis 

agera som en trendstatus. Respondenten motiveras då mer av viljan att följa en trend än 

av viljan att stödja det välgörande ändamålet. Respondenten kan dock fortfarande anse 

att denne gör något gott genom att donera pengar till det välgörande ändamålet. På så 

sätt känner sig denne som en bättre person även om den motiverande orsaken till 

produktköpet inte var just på grund av denna orsak. Studien visade även att 

respondenterna motiverats av att vilja ha välgörenhetsprodukten för att känna 

gemenskap med och få uppskattning från sin omgivning likväl som viljan att passa in i 

vissa referensgrupper. För de individer som köpt välgörenhetsprodukten för att det är 

trendigt kan en motiverande faktor vara behovet av att försöka passa in i den önskade 

referensgruppen. Dock var omgivningen och referensgruppers påverkan inte avgörande 

för individers donationer utan individerna motiveras huvudsakligen av en inre drivkraft 

av att vilja göra en god gärning. Den inre drivkraften av att vilja vara en god människa 

är ett av de största motiven till att respondenterna donerat pengar till det välgörande 

ändamålet och kan ses som det mest betydelsefulla motivet för att en donation ska ske. 
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 Produkten har betydelse och är något som ideella organisationer bör fortsätta 

utveckla. 

 

Oavsett motivet bakom donationen så kan produkten ses som något ideella 

organisationer bör satsa på. Det är ett sätt att differentiera sig på men även ett sätt för 

att göra donationer lättillgängliga. Att kunna kombinera en donation till välgörenhet 

och samtidigt få en fin produkt var ett framstående motiv till köpet enligt 

respondenterna själva. Andra menade även att det är ett sätt att sprida kunskap om 

ändamålet och få fler att donera. Att donatorerna kan bära produkten blir därmed ett 

sätt för de ideella organisationerna att synas och marknadsföra sig på. En stor del av 

respondenterna har skänkt pengar utan att få produkter i utbyte och många svarade att 

de skulle skänkt samma summa pengar utan att få en produkt. Samtidigt har dessa 

individer valt att göra donationen genom att köpa produkten och har på så sätt upplevt 

någon form av mervärde i detta. De respondenter som ej hade skänkt samma utan att få 

en produkt är viktiga att behålla som bidragsgivare, speciellt nu när det råder tuff 

konkurrens om bidragsgivarna på marknaden. Produkten får då en avgörande roll för 

välgörenhetsorganisationernas fortsatta intäkter och framgång.    

 

6.1 Vidare studier 
Även då resultatet från undersökningen inte tycks haft någon påverkan från 

spridningen mellan respondenternas kön och ålder så bör viss försiktighet vidtas 

angående studiens generaliserbarhet. I framtida studier kan det därmed vara intressant 

att ha en jämnare fördelning mellan män och kvinnor samt en mer jämn spridning 

mellan åldrar.  

 

För att öka förståelse för produktens betydelse skulle det vara intressant att göra en 

liknande studie fast med respondenter som gjort donationer utan att få en produkt i 

utbyte och sedan jämföra resultaten. Det skulle även vara intressant att se hur 

intäktsfördelningen är mellan donationer utan produkter och med produkter. Donerar 

människor större summor pengar om det får en produkt i utbyte eller är det tvärt om? 

 

I litteraturstudien framkom det att en individs inre drivkrafter som humör och 

sinnestillstånd kan påverka dennes shopping motiv. Vid donationer till välgörenhet kan 

skuldkänslor och sympati vara bakomliggande motiv. Att göra vidare studier på 

individers känslomässiga tillstånd i samband med en donation genom köp av 

välgörenhetsprodukter, skulle därför kunna ge ökad förståelse för vad som motiverar 

denna typ av handling. Där behandlas även begreppen ren och oren altruism, det vill 

säga om individen donerar pengar för ett grundläggande egoistiskt motiv eller om det 

är helt i syfte för att göra gott för andra. Individens altruistiska motiv skulle kunna få 

en tydligare förklaring genom en djupare förståelse för individers känslomässiga 

tillstånd vid donationer. Detta skulle till exempel kunna göras genom att ställa djupare 

frågor kring individers bakomliggande motiv vid donationer. 
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Bilaga 1: Enkäten 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 2: Sammanställning av enkätens frågor och svar i 

numrerad ordning. De öppna frågorna 3 och 4 redovisas ej 

här. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

16 

38 

36 

21 

74 

12 

11 

11 
10 

För att stödja forskning. 16 svar

För att göra en god hjärning och hjälpa till.
38 svar

För att produkten är fin och pengarna går till
något bra. 36 svar

Jag har en personlig relation till ändamålet
och vill stödja det. 21 svar

För att stödja
organisationen/ändamålet/verksamheten.
74 svar

För att stödja/vara snäll mot de som säljer.
12 svar

Det är tradition att köpa produkten. 11 svar

För att visa att jag stödjer organisationen och
kunna påverka andra/sprida kunskap. 11
svar

Produkten såldes nära till hands/var
lättillgängligt. 10 svar

Bilaga 3: Sammanställning av enkätsvaren på fråga 4: 

”Varför köpte du välgörenhetsprodukten?” 
 

 

 

 

 

 


