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Tidigare har studier funnit att människor tenderar att ha en högre motivation 

till att hjälpa när proportionen vi hjälper är större. Detta kallas för proportions-

dominans effekten (PDE) och syftet med uppsatsen är att i två studier, 

systematiskt undersöka om PDE finns i tre olika bedömningssätt (separat 

bedömning, samtidig bedömning och påtvingat val). Studierna undersökte 

även PDE med antalsokänslighet, som gör att vi ibland föredrar projekt som 

har högre räddningsprocent, men räddar färre antal än ett projekt som har en 

lägre räddningsprocent men kan rädda fler antal personer. I separat bedömning 

visade resultaten en stark PDE, både när det innebar antalsokänslighet 

(respondenter föredrog att rädda 4 av 4 personer framför att rädda 6 av 100 

personer) och när det inte gjorde det (respondenter föredrog att rädda 6 av 6 

personer framför att rädda 6 av 100 personer). PDE utan antalsokänslighet 

fanns även i samtidig bedömning och i påtvingat val. Däremot upptäcktes 

ingen PDE i varken samtidig bedömning eller påtvingat val om PDE innebar 

antalsokänslighet. 
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Abstrakt 

Tidigare har studier funnit att människor tenderar att ha en högre motivation till 

att hjälpa när proportionen vi hjälper är större. Detta kallas för proportions-

dominans effekten (PDE) och syftet med uppsatsen är att i två studier, systematiskt 

undersöka om PDE finns i tre olika bedömningssätt (separat bedömning, samtidig 

bedömning och påtvingat val). Studierna undersökte även PDE med 

antalsokänslighet, som gör att vi ibland föredrar projekt som har högre 

räddningsprocent, men räddar färre antal än ett projekt som har en lägre 

räddningsprocent men kan rädda fler antal personer. I separat bedömning visade 

resultaten en stark PDE, både när det innebar antalsokänslighet (respondenter 

föredrog att rädda 4 av 4 personer framför att rädda 6 av 100 personer) och när 

det inte gjorde det (respondenter föredrog att rädda 6 av 6 personer framför att 

rädda 6 av 100 personer). PDE utan antalsokänslighet fanns även i samtidig 

bedömning och i påtvingat val. Däremot upptäcktes ingen PDE i varken samtidig 

bedömning eller påtvingat val om PDE innebar antalsokänslighet.  

Nyckelord: proportions-dominans effekten, antalsokänslighet, separat 

bedömning, samtidig bedömning, påtvingat val  
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Förord 

Arbetet med denna uppsats har varit mycket intressant men framförallt rolig att 

arbeta med och mycket givande för mina framtida studier. För denna uppsats vill 

jag först tacka min handledare Arvid Erlandsson för en bra vägledning och 

stöttning i arbetet. Tack riktas även till min familj och andra personer i min närhet 

som har stöttat mig och motiverat mig i både mot- och medgångar, till att hela 

tiden göra mitt bästa genom hela uppsatsens gång.  
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FLER BEHÖVANDE MINSKAR (IBLAND) HJÄLPMOTIVATIONEN 

Vi människor upplever ting och resonerar olika beroende på vilka tidigare 

erfarenheter vi bär med oss. Dessa skillnader påverkar oss bland annat när vi ska 

fatta beslut som är mer eller mindre viktiga för oss. När vi ska fatta beslut som 

handlar om oss själva handlar det generellt ofta om enklare saker som till exempel; 

vilken dag ska jag tvätta, ska jag flytta eller inte, vill jag tacka ja eller nej till ett 

jobberbjudande? Beslutsfattande kan även handla om att fatta beslut som berör 

andra, vid till exempel hjälpsituationer, som kan ses som moraliska 

beslutsfattanden. Ett moraliskt beslutsfattande handlar till viss del om det 

subjektiva värdet (Bennis, Medin & Bartels, 2010) till exempel; om du har 

tidigare erfarenheter med en allvarlig sjukdom, som leukemi och ska välja mellan 

att donera pengar till en cancerfond som stödjer just leukemi eller en fond som 

stödjer bröstcancer, så kommer du välja att donera till den fond som stödjer 

leukemi på grund av att det finns en emotionell koppling till den cancerformen. 

Denna typ av beslutsfattande är det som denna uppsats kommer att fokusera på. 

Beslutsfattande i hjälpsituationer kan vara; ska jag donera till välgörenhet eller 

spara mina pengar eller vilken organisation ska jag donera pengar till? Beslut av 

detta slag kan undersökas på olika sätt, genom att till exempel presentera ett 

projekt som beskriver en hjälpandesituation och sedan låta respondenter få skatta 

hur bra de tycker att projektet verkar och hur värt det anser att det skulle vara att 

finansiera projektet. I denna uppsats bad vi respondenterna att läsa om föreslagna 

medicinska hjälpprojekt och bedöma hur bra dessa verkade vara. En specifik 

aspekt i en situation eller ett specifikt sätt att presentera en hjälpsituation på gör 

att hjälpandet kan öka eller minska. Detta påverkas av olika hjälpeffekter som 

avgör hur motiverade vi är till att hjälpa. Till exempel undersökte Gaesser, Keeler 

och Young (2018) effekten av den rumsliga presentationen i moraliskt 

beslutsfattande. De presenterade fiktiva hjälpprojekt som antingen presenterades 

med en stark (bekant) rumslig kontext eller en svag (okänd) rumslig kontext. 

Resultaten visade bland annat att när respondenter föreställde sig en hjälpsituation 

i en bekant kontext ökade viljan till att hjälpa snarare än i en okänd kontext. En 

annan effekt som motiverar oss till att hjälpa är noll-effekten, som innebär att när 

någonting är lika med noll (gratis mat, inga människor dör etc.) så tenderar vi att 

välja det alternativet framför något annat (Zhang & Slovic, 2019). 

Identifierbarhetseffekten är en annan effekt som innebär att vi är mer motiverade 

att hjälpa ett identifierat barn än ett statistiskt barn (Kogut & Ritov, 2005). 

Ytterligare en effekt är in-grupps effekten som innebär att vi är mer motiverade 

att hjälpa en person som vi är släkt med snarare än att hjälpa en person som är 

okänd för oss (Erlandsson, Björklund & Bäckström, 2015). Den effekt som också 

motiverar oss till att hjälpa och som denna uppsats kommer att fokusera på, är det 

som kallas för proportions-dominans effekten. 
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Proportions-dominans effekten 

Proportions-dominans effekten (PDE) innebär att vi är mer motiverade att till 

exempel, hjälpa 275 av 300 personer i nöd (92% i räddningsprocent) snarare än 

att hjälpa 275 av 2000 personer i nöd (14% i räddningsprocent) (Erlandsson et al., 

2015). Proportionen av hur många liv som kan räddas i förhållande till 

populationen, väger oftast mer än själva antalet liv som kan räddas, så desto 

mindre referensgruppen är ju mer positiv är människan till att hjälpa (Bartels, 

2006; Erlandsson et al., 2014, 2015; Fetherstonhaugh et al., 1997; Dickert et al., 

2015; Mata, 2016).  

Fetherstonhaugh, et al. (1997) fann PDE i en av sina studier om hjälpinsatser till 

flyktingläger, att respondenter föredrog att hjälpa 4500 av 11.000 flyktingar 

snarare än att hjälpa 4500 av 250.000 flyktingar. Detta visar att proportionen har 

en signifikant roll i hur vi värderar andras liv.  

En annan studie undersökte PDE när det innebar antalsokänslighet. Mata (2016) 

undersökte PDE i två studier där han i den andra studien lät respondenter läsa 10 

olika scenarier. Fem av dessa scenarier hade ett harmoniskt spår, vilket innebar 

att det alternativet som kunde rädda störst proportion var även det alternativ som 

kunde rädda flest antal liv. Där presenterades de två alternativen i ett normativt 

förhållande. De andra fem scenarierna hade ett konfliktspår, vilket innebar att det 

alternativet som kunde rädda störst proportion kunde rädda mindre antal liv än det 

andra alternativet. Där presenterades de två alternativen i ett icke-normativt 

förhållande. Tillexempel: 

Harmoni spåret: Normativt 

Rädda 10 av 10 personer i ett litet brinnande hus 

Rädda 9 av 100 personer i ett större brinnande hus 

 

Konflikt spåret: Icke-Normativt 

Rädda 10 av 10 personer i ett litet brinnande hus 

Rädda 11 av 100 personer i ett större brinnande hus 

I det harmoniska spåret (normativt) fanns PDE då resultaten visade att projektet 

med störst proportion (10 av 10) valdes i större utsträckning, men i konflikt spåret 

(icke-normativt) tenderade respondenterna istället att välja det projekt som kunde 

rädda fler antal personer (11 av 100).  

Wiss, Levin, Andersson och Tinghög (2017) undersökte behandlingskostnader 

för en vanlig sjukdom (stor referensgrupp) och en ovanlig sjukdom (liten 

referensgrupp). När behandlingsprojekten presenterades i proportion (behandla 

80 av 80 patienter med en ovanlig sjukdom eller behandla 100 av 10.000 patienter 
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med en vanlig sjukdom) fann de att majoriteten av respondenterna var likgiltiga 

eller föredrog att behandla den vanliga sjukdomen. De förklarar detta med 

rational choice theroy som innebär att antalet som väljer att behandla den 

ovanliga sjukdomen borde vara lägre då den vanliga sjukdomen maximerar antal 

behandlade. De menar även att anledningen till att respondenter valde att 

finansiera den ovanliga sjukdomen kunde bero på rättvisan bland de drabbade. 

Genom att välja att finansiera ett projekt som kan behandla 80 av 80 patienter blir 

det lika för alla då alla kan få hjälp. Däremot fann de att när behandlingen för den 

ovanliga sjukdomen presenterades med en enkel siffra (behandla 100 patienter) 

var andelen respondenter som ville finansiera behandlingen mindre, än när det 

presenterades i proportion (behandla 80 av 80 patienter).  

Människor kan vara känsliga för enbart en presenterad enkel siffra (Wiss, et al., 

2017) och det är enklare för oss att fatta ett beslut när vi ser proportionen (Slovic, 

2007). Anledningen till varför har ingen enkel förklaring, det är många 

mekanismer och aspekter som har betydelse, men Slovic (2007), i sitt försök att 

förklara varför människor är likgiltiga eller okänsliga för massmord och 

folkmord, menar att det dels kan handla om en distansering. När vi hör och 

presenteras för information om att ett stort antal människor har förlorat livet i 

exempelvis krig, blir denna väldigt verkliga händelse, inte alls lika verklig för oss 

känslomässigt. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara det som kallas för 

Weber’s lag. Denna lag säger att en fast procentandel måste läggas till för att en 

förändring av en stimulans ska bli märkbar. Vid en liten stimulans krävs det bara 

att en liten mängd läggs till, och vid en större stimulans krävs det att en större 

mängd läggs till (Fetherstonhaugh et al., 1997). Med andra ord innebär detta att, 

i en mindre grupp av människor, exempelvis en skolklass, behöver bara en eller 

ett fåtal personer drabbas av till exempel en allvarlig sjukdom, för att vi ska lägga 

märke till det. I en större grupp av människor, som alla invånare i en stad, krävs 

det att en större mängd av populationen drabbas av en sjukdom för att det ska bli 

påtagligt. Märkbarheten blir tydlig när det presenteras i siffror som till exempel; 

skillnaden mellan 2000 och 1000 räddade personer är mer märkbar än 99.000 och 

98.000 räddade personer, trots att skillnaden mellan dessa två är samma antal 

(1000 personer) (Fetherstonhaugh et al., 1997). 

Slovic (2007) argumenterar även för att känslor har en kraftig inverkan på vårat 

beslutsfattande som gör att vi är mer motiverade till att hjälpa när vi får en 

uppfattning om hur många personer vi hjälper. Om vi exempelvis skulle 

presenteras för två projekt där vi antingen kan hjälpa a) 80% av 150 personer eller 

b) 150 personer, så känner vi mer emotionellt för det förstnämnda som ger oss en 

uppfattning om hur många vi kan hjälpa, medan det sistnämnda bara är en siffra 

som vi inte kan skapa en mening kring (Slovic, 2007; Wiss et al., 2017; Dickert 

et al., 2015). Erlandsson et al. (2014) undersökte i två studier, möjliga mediatorer 
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för proportions-dominans effekten (PDE). De fann att motivationen till att hjälpa 

var högre ju mindre referensgruppen var, det vill säga att när respondenterna 

kunde rädda 56 av 60 personer i nöd visade de mer hjälpmotivation än när de 

kunde rädda 56 av 560 personer i nöd. De fann även att respondenternas upplevda 

nytta av det presenterade projektet medierade PDE snarare än den upplevde 

rättvisan eller känslomässiga reaktioner som sympati och sorg för offren 

(Erlandsson, et al., 2014). 

Normen säger att alla liv är lika mycket värda,  dock är vi ibland mer motiverade 

till att hjälpa färre antal människor än fler. Detta kallas för antalsokänslighet. 

Antalsokänsligheten gör att vi tenderar att bli okänsliga när vi konfronteras med 

ett stort antal lidande människor, som i sin tur kan leda till bristfälliga beslut 

(Dickert, Västfjäll, Kleber & Slovic, 2015). I denna uppsats kommer två 

presenterade studier att undersöka proportions-dominans effekten både när det 

innebär antalsokänslighet och när det inte gör det. Antalsokänslighet i 

proportions-dominans effekten skulle innebära att en person föredrar ett projekt 

där räddningsprocenten är hög och antal räddade är mindre, framför ett projekt 

där räddningsprocenten är låg och antalet räddade är högre. Till exempel; rädda 4 

av 4 personer i nöd (100% i räddningsprocent) kommer väljas framför att rädda 6 

av 100 personer i nöd (6% i räddningsprocent). När proportions-dominans 

effekten inte innebär antalsokänslighet kommer en person att föredra ett projekt 

där räddningsprocenten är högre framför ett projekt där räddningsprocenten är 

lägre, men där båda projekten kan rädda lika många liv. Till exempel, rädda 6 av 

6 personer i nöd (100%) kommer att väljas framför att rädda 6 av 100 personer i 

nöd (6%).  

Separat och samtidig bedömning 

För att undersöka proportions-dominans effekten (PDE) i denna uppsats används 

samma bedömningssätt som Kogut och Ritov (2005) använde i sin studie där de 

undersökte identifierbarhetseffekten i två olika bedömningssätt; separat 

bedömning och samtidig bedömning. I separat bedömning presenteras och 

bedöms projekt enskilt och i samtidig bedömning presenteras och bedöms projekt 

samtidigt (Bazerman, Moore, Tenbrunsel, Wade-Benzonia & Blount, 1999; Hsee, 

1996; Ritov & Baron, 2011; Kogut & Ritov, 2005). Detta gör att respondenterna 

i separat bedömning inte har ett jämförelseprojekt och kan bara försöka jämföra 

en projektbeskrivning med tidigare erfarenheter, vilket kan göra att 

bedömningsprocessen blir svårare (Ritov & Baron, 2011; Hsee, 1996; Zhang & 

Slovic, 2019). Studier har kunnat visa att respondenter i separat bedömning 

tenderar att föredra projekt som är mer emotionellt önskvärda (Bazerman et al., 

1999; Ritov & Baron, 2011). I separat bedömning tenderar människor även att 

föredra projekt där referensgruppen är mindre (Bartels, 2006) och där chansen att 
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någon kan bli skadad är lika med noll (Zhang & Slovic, 2019). Exempelvis, i 

studien av Kogut och Ritov (2005) använde de i separat bedömning, först bara ett 

projekt som beskrev ett offer som de identifierade med en bild på ett barn, barnets 

ålder samt namn. Det andra projektet beskrev en grupp på åtta offer som enbart 

innehöll bilder på barnen. I separat bedömning fann de att respondenterna 

tenderade att donera mer till det projekt som beskrev enbart ett identifierat offer.  

I samtidig bedömning tenderar människor istället att välja det projekt som är mer 

moraliskt rättvisa. Detta på grund av att respondenterna får ser två eller fler 

projekt samtidigt, vilket underlättar för bedömningsprocessen (Bazerman et al., 

1999; Ritov & Baron, 2011; Hsee, 1996). I studien av Kogut och Ritov (2005) 

fann de att när projekten presenterades i samtidig bedömning tenderade fler 

respondenter att fördela mer till det projekt som beskrev en grupp på åtta offer 

som inte var identifierade, istället för det projektet som presenterade ett 

identifierat offer. Däremot kan, som tidigare nämnt, ett projekt med en emotionell 

komponent ha en påverkan på beslutsfattande även i samtidig bedömning och 

prioriteras i större utsträckning, men kan ge en betydligt större effekt i separat 

bedömning (Ritov & Baron, 2011; Slovic, 2007; Kogut & Ritov, 2005). Zhang 

och Slovic (2019) testade noll-effekten i samtidig bedömning där respondenterna 

fick föreställa sig att det kommit till en olycka och de hade två hjälpalternativ att 

välja mellan. 

Alternativ A: 50% chans att 4 personer dör och 50% chans att 

3 personer dör 

Alternativ B: 50% chans att 7 personer dör och 50% chans att 

ingen person dör 

Där fann de att människor föredrog att välja alternativ B, där det fanns en 50% 

chans att ingen skulle dö, även om det fortfarande fanns en 50% chans att fler 

personer kunde dö än i alternativ A. Anledningen till att respondenterna valde 

alternativ B framför alternativ A var för att de ansåg att det valet skulle vara lättare 

att argumentera för, snarare än det andra (Zhang & Slovic, 2019).  

Den emotionella komponenten kan även i samtidig bedömning leda till 

preferensomvandling (Ritov & Baron, 2011). Preferensomvandling innebär att 

människor tenderar att, på ett systematiskt sätt, förändra preferensordningen 

(Hsee, 1996; Hsee, Loewenstein, Blount & Bazerman, 1999). Med andra ord så 

visas en preferens i ett bedömningssätt (ex. vid attraktivitetsskattningar) och en 

omvänd preferens i ett annat bedömningssätt (ex. vid val) (Hawkins, 1994). 

Denna preferensomvandling påverkas av det som kallas för the prominence effect 

och innebär att ett attribut som är viktigare kommer att ha ett större inflyttande 

när vi måste göra ett val snarare än när vi till exempel ska göra en 
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attraktivitetsskattning (Hawkins, 1994; Zhang & Slovic, 2019). Även när ett 

attribut är svårt att bedöma enskilt kan det ske en preferensomvandling (Hsee, 

1996) eftersom det inte finns ett givet värde att jämföra projektets attribut med. 

Det attribut som är lättare att bedöma kommer att ha en större inverkan i separat 

bedömning, än det attribut som är svårare att bedöma (Hsee, 1996; Hsee et al., 

1999).  

I denna uppsats kommer två studier att genomföras i separat bedömning, samtidig 

bedömning och påtvingat val. I påtvingat val kommer respondenterna se två 

projekt bredvid varandra, som i samtidig bedömning men skillnaden är att istället 

för att göra en fördelning mellan två projekt, tvingas respondenter till att välja 

enbart ett av projekten. Båda studierna undersöker proportions-dominans effekten 

(PDE) när effekten innebär antalsokänslighet och när det inte gör det. Den enda 

skillnaden mellan de två studierna är att hjälpprojektet som kan rädda 4 av 4 

personer i nöd (100% i räddningsprocent) i studie 1, byttes ut mot ett hjälpprojekt 

som kan rädda 4 av 5 personer i nöd (80% i räddningsprocent) i studie 2. Detta 

görs för att se om det är just procentenheten 100% som är attraktiv eller om det 

räcker med en hög räddningsprocent. Tidigare studier har funnit att förändring av 

räddningsprocenten kan leda till en preferensomvandling och göra att vi föredrar 

det projekt med högre antal räddade, men med en lägre räddningsprocent (Zhang 

& Slovic, 2019).   

Syfte 

När tidigare studier har undersökt proportions-dominans effekten (PDE) har de 

använt sig av projektbeskrivningar med större grupper som kan räddas (Slovic, 

2007; Bartels, 2006; Wiss, et al., 2017; Erlandsson, et al., 2014). Många studier 

har heller inte använt sig av flera bedömningssätt och jämfört dessa med varandra, 

som denna uppsats avsett att göra. Detta motiverar denna uppsats då projekten 

dels beskriver grupper med ett mycket mindre antal personer som kan räddas (4–

6 personer kan räddas) och dels undersöker PDE i olika bedömningssätt som 

vidare går att jämföra med varandra. I och med detta kan studierna i denna uppsats 

generera ytterligare kunskap om hur människors preferenser ter sig i olika 

bedömningssätt samt hur stark PDE är när antalet räddade är mindre.  

Därav har denna uppsats, som är en del av ett större forskningsprojekt, ett syfte 

att systematiskt undersöka människors preferenser i separat bedömning (SB), 

samtidig bedömning (SaB) och påtvingat val (PV). Detta leder slutligen till 

forskningsfrågan; Påverkas människor av PDE när de ställs inför ett hjälpdilemma 

i separat bedömning, samtidig bedömning och påtvingat val samt när antal 

personer som kan räddas är mindre? 
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Hypoteser 

Studiens huvudsakliga hypotes är att proportions-dominans effekten (PDE) finns 

i både separat och samtidig bedömning. Vidare är det, i enlighet med tidigare 

studier (Wiss et al., 2017; Mata, 2016; Kogut & Ritov, 2005; Bartels, 2006) även 

rimlig att anta att PDE finns i separat bedömning både när det innebär 

antalsokänslighet och när det inte gör det.  

Det prediceras även att PDE kommer att finnas i både samtidig bedömning och 

påtvingat val när det inte innebär antalsokänslighet (6 av 6 personer i nöd eller 6 

av 100 personer i nöd) (Fetherstonhaugh et al., 1997; Erlandsson et al., 2015). När 

PDE innebär antalsokänslighet (4 av 4 personer i nöd eller 6 av 100 personer i 

nöd) förväntas ingen PDE då rational choice teorin säger att vi vill maximera 

antal räddade (Wiss et al., 2017).  

Metod 

Uppsatsen innehåller två experimentella studier som avser att, i en mellan-grupps 

design med sju betingelser, systematiskt undersöka människors preferenser i 

beslutsfattande om att hjälpa, i separat bedömning, samtidig bedömning eller 

påtvingat val. Data samlades in via Amazon Mechanical Turk (MTurk, 2018) till 

båda studierna och behandlades i statistikprogrammet SPSS (Statistical Package 

for the Social Science). 

Respondenter 

Rekrytering av respondenter skedde på MTurk (2018). Detta är en amerikansk 

databas där respondenterna (>18år) får betalt $0,5 efter att de genomfört ett 

experiment. I MTurk (2018) lades det ut en länk som respondenterna fick tillgång 

till. Denna länk gick till en VPN-blocker som gör det möjligt att filtrera bort 

respondenter som inte är från USA (se Tabell 2). När de gått igenom filtreringen 

kom de vidare till experimentet. De två studierna publicerades på MTurk en och 

en, som började med studie 1, och när data var insamlad för den studien 

publicerades studie 2.  

Material 

Experimenten för studie 1 och studie 2 skapades i experimentprogrammet 

Qualtrics och publicerades sedan i MTurk (2018). Först fick respondenterna läsa 

en kort introduktion som förklarade experimentet (se Appendix). Därefter 

slumpades de till ett av bedömningssätten (se Tabell 1). 
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Tabell 1 

Betingelser för varje bedömningssätt i studie 1 

Bedömningssätt Betingelse Projekt 

Separat 

bedömning (SB): 

Bedöm detta 

projekt 

SB-6av6: 
Projekt A: Rädda 6 av 6 personer 

i nöd 

SB-4av4: 
Projekt A: Rädda 4 av 4 personer 

i nöd 

SB-6av100: 
Projekt B: Rädda 6 av 100 

personer i nöd 

Samtidig 

bedömning (SaB): 

Bedöm båda dessa 

projekt 

SaB-6av6&6av100: 

Projekt A: Rädda 6 av 6 personer 

i nöd och Projekt B: Rädda 6 av 

100 personer i nöd 

SaB-4av4&6av100: 

Projekt A: Rädda 4 av 4 personer 

i nöd och Projekt B: Rädda 6 av 

100 personer i nöd 

Påtvingat val (PV): 

Välj mellan dessa 

två projekt 

PV-6av6/6av100: 

Projekt A: Rädda 6 av 6 personer 

i nöd eller Projekt B: Rädda 6 av 

100 personer i nöd 

PV-4av4/6av100: 

Projekt A: Rädda 4 av 4 personer 

i nöd eller Projekt B: Rädda 6 av 

100 personer i nöd 

Fotnot: I studie 2 bytes ”Rädda 4 av 4 personer i nöd” ut mot ”Rädda 4 av 5 

personer i nöd” i varje bedömningssätt.  

De projektbeskrivningar som presenteras för respondenterna var fiktiva, men såg 

likadana ut för att annan information inte skulle påverka intrycken av projekten 

(se Appendix). I både studie 1 och studie 2 slumpades respondenterna till de olika 

bedömningssätten och vidare till en av betingelserna för respektive 

bedömningssätt. Däremot dirigerades fler respondenter till det separata 

bedömningssättet (se Tabell 2). Detta gjordes eftersom det kan finnas en risk för 

att individuella skillnader kan påverka respondenters bedömningsförmåga (Hsee, 

1996; Ritov & Baron, 2011) och kräver därav ett större stickprov för att minska 

risken för TYP2-fel. I varje betingelse började experimentet med en 

uppmärksamhetsavstämning. Där fick respondenterna läsa om projektet/projekten 

och vidare svara på frågor om innehållet (tre frågor i separat bedömning, sex 

frågor i samtidig bedömning och påtvingat val). Dessa frågor var respondenterna 

tvungna att svara rätt på. Svarade respondenterna fel på någon av frågorna fick de 

inte längre delta i experimentet (se Appendix). Detta gjordes för att säkerställa att 

respondenterna var noggranna i sina svar för att generera så korrekta och bra svar 

som möjligt för studien.  
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Tabell 2 

Antal Respondenter för studie 1 och 2 

Studie 1 (N=872) Studie 2 (N=778) 

Betingelse Bortfall N Betingelse Bortfall N 

SB-6av6 5.7% 197 SB-6av6 11.2% 174 

SB-4av4 5.1% 203 SB-4av5 1.5% 195 

SB-6av100 8.1% 194 SB-6av100 9.7% 176 

SaB-6av6&6av100 11.1% 64 SaB-6av6&6av100 18.6% 57 

SaB-4av4&6av100 3.8% 75 SaB-4av5&6av100 11.4% 62 

PV-6av6/6av100 12.8% 68 PV-6av6/6av100 16.4% 56 

PV-4av4/6av100 6.6% 71 PV-4av5/6av100 10.8% 58 

Etik 

Studierna i denna uppsats avser inte att på något sätt samla in eller undersöka 

personuppgifter från respondenterna som kan identifiera dem. Syftet med 

studierna är enbart att undersöka proportions-dominans effekten och människors 

preferenser i beslutsfattande med olika bedömningssätt. Databasen MTurk (2018) 

som användes för rekryteringen kräver att användarna skapar ett användarkonto 

som ger dem tillgång till att delta i studier i utbyte mot en viss summa. Detta 

innebär i sin tur att användarna av MTurk medger sitt samtyke till att detta i studier 

som till exempel de två studier som presenteras nedan. Den risk ett deltagande i 

studierna kan innebära anses väga mindre än den faktiska nytta som studierna kan 

bidra med. Det svårt att säga att det är helt riskfritt att delta i studien eftersom de 

beskrivna projekten handlar om medicinska hjälpprojekt som kan rädda liv (se 

Tabell 1). Detta kan innebära att det finns en risk att någon av respondenterna tar 

illa vid sig. Därav finns möjligheten att avbryta sitt deltagande när som helst under 

experimentets gång.  

Studie 1 

Procedur 

I separat bedömning slumpades respondenter till betingelse SB-6av6, SB-4av4 

eller SB-6av100. I betingelse SB-6av6 och SB-4av4 började respondenterna med 

att läsa och bedöma en projektbeskrivning med en räddningsprocent på 100 % (se 

Figur 1). I betingelse SB-6av6 beskrev projektet att det kunde rädda 6 av 6 

personer i nöd och i betingelse SB-4av4 beskrev projektet istället att det kunde 

rädda 4 av 4 personer i nöd. Efter att respondenterna hade genomfört och klarat 

uppmärksamhetsavstämningen, genomförde de en attraktivitetsskattning som 

bestod av tre frågor. Dessa tre frågor sammanlades och skapade en attraktivitets-

variabel (=0.94). Där fick de svara på frågorna genom att, på en linje, dra en 
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markör till en punkt mellan 0–100 (0 = inte alls, 100 = extremt mycket) för att 

skatta (1) hur bra det tyckte att projektet var, (2) hur värt det tycket att projektet 

var att finansiera och (3) hur starkt de ansåg att projektet bör implementeras. 

Vidare fick de göra en fördelningsuppgift där de blev ombedda att fördela en viss 

procentenhet mellan det beskrivna projektet och ett okänt projekt. Vid 

fördelningsuppgiften fick även respondenterna information om att 

standardfördelningen till ett projekt brukar vara 20%, men att respondenterna 

kunde välja att fördela mer eller mindre procent till projektet. Viktigt var att 

summan av fördelningen mellan det presenterade projektet och det okända 

projektet skulle summeras till 100% (se Appendix).  När respondenterna var klara 

med att bedöma det första projektet fick de genomföra en 

uppmärksamhetsavstämning för en projektbeskrivning med en räddningsprocent 

på 6% (rädda 6 av 100 personer i nöd), utan krav på korrekta svar. Vidare fick de 

även göra en attraktivitetsskattning av projektet samt fördelningsuppgiften. Dock 

är bara resultaten från det projekt som respondenterna såg först som studien är 

intresserad av. 

  

Figur 1. Projektbeskrivning för SB-6av6 

I SB-6av100 såg proceduren likadan ut som i SB-6av6 och SB-4av4, men här fick 

respondenterna istället först se och bedöma en projektbeskrivning med en 

räddningsprocent på 6% (se Figur 2). När de var klara med bedömningen av det 

projektet fick de se och bedöma en projektbeskrivning med en räddningsprocent 

på 100% (rädda 6 av 6 personer i nöd). Även här är det bara resultaten från det 

projekt som respondenterna såg först som studien är intresserad av. 
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Figur 2. Projektbeskrivning för SB-6av100 

I samtidig bedömning slumpades respondenter till SaB-6av6&6av100 eller SaB-

4av4&6av100. Där fick de se en projektbeskrivning med en räddningsprocent på 

100% och en projektbeskrivning med en räddningsprocent på 6% samtidigt (se 

Figur 3). När respondenterna genomfört och klarat 

uppmärksamhetsavstämningen fick de först, på samma sätt som i separat 

bedömning, genomföra en attraktivitetsskattning för båda projekten (6 frågor, 3 

för varje projekt, =0.74). Vidare i fördelningsuppgiften, blev de, till skillnad 

från i separat bedömning, ombedda att fördela en viss procentenhet mellan 

projekten och här fick respondenterna information om att de skulle fördela mer 

än 50% till det projekt som de ansåg var viktigare än det andra och summan av 

procenten mellan projekten skulle summeras till 100% (se Appendix).  

I påtvingat val slumpades respondenter till PV-6av6/6av100 eller PV-

4av4/6av100. Även i detta bedömningssätt fick respondenterna läsa och bedöma 

en projektbeskrivning med en räddningsprocent på 100% och en 

projektbeskrivning med en räddningsprocent på 6% samtidigt (se Figur 3). Efter 

att respondenterna genomfört och klarat uppmärksamhetsavstämningen blev de, 

till skillnad från i de andra bedömningssätten, direkt ombedda att välja det projekt 

som de ansåg var viktigast genom att fylla i en tom textruta med antingen ”A” 

eller ”B”.  För att hjälpa respondenterna göra ett val, om de upplevde att det hade 

svårt att bestämma sig, kunde de ta hjälp av en så kallad random number 

generator. Denna generator slumpar en siffra mellan 1 och 2 och respondenterna 

kunde ta hjälpa av den på vilket sätt de ville (se Appendix). 
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Figur 3. Projektbeskrivning för SaB-6av6a&6av100 och PV-6av6/6av100 

Resultat 

I separat bedömning (SB) fanns det tre mellan-grupps betingelser, SB-6av6, SB-

4av4 och SB-6av100. För att undersöka proportions-dominans effekten (PDE) 

gjordes först en envägs ANOVA men Bonferronikorrigerade post hoc-test för de 

tre betingelserna där utfallsvariabeln var attraktivitetsskattning. Detta gjordes för 

att se om de olika projekten bedömdes som lika ”attraktiva” eller om något av 

dem bedömdes som mer attraktivt än de andra (se övre delen av Tabell 3). 

Resultaten visade att det fanns signifikanta skillnader mellan SB-6av6, SB-4av4 

och SB-6av100, F(2, 594)=109.24, p<.001. Bonferroni post hoc-test visade att 

SB-6av6 och SB-4av4 ansågs som mer attraktiva än SB-6av100 (se övre delen av 

Tabell 3).  

Sedan genomfördes även en ANOVA med Bonferronikorrigerade post hoc-test 

för fördelningsuppgiften mellan projekten (se övre delen av Tabell 3) som fann 

att högre procent fördelades till SB-6av6 och SB-4av4, än till SB-6av100, F(2, 

594)=37.02, p<.001. Detta resultat bekräftar hypotesen om att PDE finns i separat 

bedömning både med och utan antalsokänslighet. 
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Tabell 3 

Medelvärden och standardavvikelser i separat bedömning för studie 1 och 2 

  Attraktivitet Fördelning 

 N M(SD) M(SD) 

Studie 1    

6av6 197 79.24(20.70)a 51.25(30.58)a 

4av4 203 73.36(26.41)a 43.67(29.25)a 

6av100 194 44.23(27.58)b 28.30(19.05)b 

    

Studie 2    

6av6 174 78.37(21.03)a 49.23(27.80)a 

4av5 195 73.82(20.49)a 46.37(28.10)a 

6av100 176 49.91(25.95)b 33.69(22.19)b 

Fotnot: Medelvärden och standardavvikelser är beräknade på procentenheter 

mellan 0–100%. Värden med bokstaven a och värden med bokstaven b skiljer 

sig signifikant p<.001 baserat på Bonferroni Alpha-post hoc. Värden med 

samma bokstav saknar signifikans. 

I samtidig bedömning (SaB) fanns det två mellan-grupps betingelser, SaB-

6av6&6av100 och SaB-4av4&6av100. Här genomfördes beroende t-test för SaB-

6av6&6av100 för att testa PDE utan antalsokänslighet och beroende t-test för 

SaB-4av4&6av100 för att testa PDE med antalsokänslighet. Dessa test gjordes 

först för att jämföra attraktivitetsskattningen och sedan för att jämföra 

procentfördelningen för att se om det fanns en skillnad mellan att rädda 100% (6 

av 6 personer, 4 av 4 personer) och 6% (6 av 100 personer).  

Analysen i SaB-6av6&6av100 visade att projektet som kunde rädda 6 av 6 

personer i nöd (100%) skattades som mer attraktivt än det projekt som kunde 

rädda 6 av 100 personer i nöd (6%), t(63)=5.85, p<.001 (se övre delen av Tabell 

4). Högre procent fördelades även till det projekt som kunde rädda 6 av 6 personer 

i nöd (100%) än till det projekt som kunde rädda 6 av 100 personer i nöd (6%), 

t(63)=6.39, p<.001 (se övre delen av Tabell 4). Detta säger att PDE finns i 

samtidigt bedömning när det inte innebär antalsokänslighet, som förväntat. PDE 

var även något starkare i samtidig bedömning än i separat bedömning, d=0,62. 

Analysen för SaB-4av4&6av100 visade att projektet som kunde rädda 4 av 4 

personer i nöd (100%) var mer attraktivt än det projekt som kunde rädda 6 av 100 

personer i nöd (6%), t(74)=4.18, p<.001 (se övre delen av Tabell 4). Däremot 

fann analysen att procenten mellan projekten fördelades lika mellan dem då det 

inte fanns en signifikant skillnad, t(74)=1.37, p=.173 (se övre delen av Tabell 4). 

Detta innebär att PDE inte finns när det innebär antalsokänslighet, vilket bekräftar 
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hypotesen och skillnaden i PDE mellan separat bedömning och samtidig 

bedömning var mindre än när PDE inte innebar antalsokänslighet, d=0.37. 

Tabell 4 

Medelvärden och standardavvikelser i samtidig bedömning för studie 1 & 2 

  Attraktivitet Fördelning 

  M(SD) M(SD) 

Studie 1    

SaB-6av6 & 6av100 (N=64)    

6av6  80.17(18.55)a 68.17(22.74)a 

6av100  57.27(24.83)b 31.81(22.74)b 

SaB-4av4 & 6av100 (N=75)    

4av4  79.87(19.23)a 54.46(28.12) 

6av100  63.44(27.28)b 45.53(28.12) 

    

Studie 2    

SaB-6av6 & 6av100 (N=57)    

6av6  83.05(20.37)a 66.29(26.79)a 

6av100  54.09(28.98)b 33.70(26.79)b 

SaB-4av5 & 6av100 (N=62)    

4av5  70.00(23.40)c 50.74(29.37) 

6av100  57.52(30.08)d 49.25(29.37) 

Fotnot: Medelvärden och standardavvikelser är beräknade på procentenheter 

mellan 0–100%. Värden med bokstaven a och värden med bokstaven b skiljer 

sig signifikant p<.001. Värden med bokstaven c och värden med bokstaven d 

skiljer sig signifikant p<.01. Värden utan bokstav sakna signifikans. 

I påtvingat val (PV) fanns det även här två mellan-grupps betingelser, PV-

6av6/6av100 och PV-4av4/6av100. Eftersom respondenterna i detta 

bedömningssätt enbart kunde välja ett av de presenterade projekten, genomfördes 

ett Chi2 goodness of fit-test där fördelningarna jämfördes mot en 50–50 

fördelning. Analysen i PV-6av6/6av100 visade att 83.4% av respondenterna valde 

det projekt som kunde rädda 6 av 6 personer i nöd (100%) och enbart 16.6% av 

respondenterna valde det projekt som kunde rädda 6 av 100 personer i nöd (6%), 

2(1)=31.11, p<.001 (se övre delen av Tabell 5). Detta tyder på en stark PDE när 

det inte innebär antalsokänslighet. 

Däremot, när PDE mättes i PV-4av4/6av100, var fördelningen mellan projekten 

mer jämt fördelad. Bland respondenterna valde 46,5% att fördela till projektet 

som kunde rädd 4 av 4 personer i nöd (100%), medan 53,6% av respondenterna 

valde att fördela till projektet som kunde rädda 6 av 100 personer i nöd (6%), 

2(1)=0.35, p=.553 (se övre delen av Tabell 5). Detta visar att PDE inte finns när 
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det innebär antalsokänslighet men det går heller inte att se någon effekt som tyder 

på att människor vill maximera antalet räddade. 

Tabell 5 

Antal deltagare (N) i påtvingat val för studie 1 & 2 

Betingelse N 

Studie 1  

PV-6av6/6av100, N=68  

6av6 57a 

6av100 11b 

PV-4av4/6av100, N=71  

4av4 33 

6av100 38 

  

Studie 2  

PV-6av6/6av100, N=56  

6av6 43a 

6av100 13b 

PV-4av5/6av100, N=58  

4av5 22 

6av100 36 

Fotnot: Värden med bokstaven a och värden med bokstaven b 

skiljer signifikant p<.001. Värden utan bokstav sakna signifikans. 

Studie 2 

Procedur 

Studie 2 genomfördes för att testa robustheten av studie 1. Proceduren i studie 2 

genomfördes på exakt samma sätt som i studie 1. De enda som skiljde studierna 

åt var att projektet som kunde rädda 4 av 4 personer i nöd (100% i 

räddningsprocent) i studie 1 byttes ut mot att kunna rädda 4 av 5 personer i nöd 

(80% i räddningsprocent) för studie 2. Detta gjordes för att testa om det särskilt 

är procentenheten 100% som är extra attraktivt eller om det räcker med en hög 

proportion.  

Resultat 

I separat bedömning (SB) fanns det, som i studie 1, tre mellan-grupps betingelser, 

SB-6av6, SB-4av5 och SB-6av100. Det genomfördes först en envägs ANOVA 

med Bonferronikorrigerade post hoc-tester, med attraktivitetsskattning som 

utfallsvariabel. Detta för att undersöka om de olika projekten bedömdes som lika 
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”attraktiva” eller om något av dem bedömdes som mer attraktivt än de andra. 

Bonferroni post hoc-testerna visade samma mönster här som i studie 1 och 

analysen visade att SB-6av6 och SB-4av5 var mer attraktiva än SB-6av100, F(2, 

545)=81.30, p<.001. Sedan genomfördes en envägs ANOVA med 

Bonferronikorrigerade post hoc-tester för fördelningsuppgiften och fann att 

respondenterna fördelade något mer till SB-6av6 och SB-4av5 än till SB-6av100, 

F(2, 545)=17.57, p<.001 (se nedre delen av Tabell 3). Detta resultat innebär att 

PDE finns i separat bedömning både när det innebär antalsokänslighet och när det 

inte gör det. 

I samtidig bedömning (SaB) fanns det två mellan-grupps betingelser, SaB-

6av6&6av100 och SaB-4av5&6av100. Beroende t-test genomfördes för SaB-

6av6&6av100 för att testa PDE utan antalsokänslighet och beroende t-test gjordes 

för SaB-4av5&6av100 för att testa PDE med antalsokänslighet. Detta gjordes för 

att jämföra attraktivitetsskattningen samt procentfördelningen och se om det finns 

en skillnad mellan projektens räddningsprocent. Analysen för SaB-6av6&6av100 

visade att projektet som kunde rädda 6 av 6 personer i nöd (100%) var mer 

attraktivt än det projekt som kunde rädda 6 av 100 personer i nöd (6%), 

t(56)=6.65, p<.001 (se nedre delen av Tabell 4). Beroende t-test i 

fördelningsuppgiften visade att respondenterna även fördelade mer till det projekt 

som kunde rädda 6 av 6 personer i nöd (100%) än till det projekt som kunde rädda 

6 av 100 personer i nöd (6%), t(56)=4.59, p<.001 (se nedre delen av Tabell 4). 

Detta tyder på att PDE finns i samtidig bedömning när det inte innebär 

antalsokänslighet. PDE var även något starkare i samtidig bedömning än i separat 

bedömning, d=0,62. 

I SaB-4av5&6av100 visade analysen att projektet som kunde rädda 4 av 5 

personer i nöd (80%) var mer attraktivt än det projekt som kunde rädda 6 av 100 

personer i nöd (6%), t(61)=2.72, p<.01 (se nedre delen av Tabell 4). 

Respondenterna fördelade däremot i stort sätt lika mycket till det projekt som 

kunde rädda 4 av 5 personer i nöd (80%), som till projektet som kunde rädda 6 av 

100 personer i nöd (6%), t(61)=.19, p=.843 (se nedre delen av Tabell 4). Detta 

innebär att PDE inte finns när det innebär antalsokänslighet. Skillnaden i PDE 

mellan separat bedömning och samtidig bedömning var mycket mindre än när 

PDE inte innebar antalsokänslighet, d=0.15. 

I påtvingat val (PV) fanns betingelserna PV-6av6/6av100 och PV-4av5/6av100. 

Eftersom respondenterna enbart kunde välja ett av de presenterade projekten, 

genomfördes ett Chi2 goodness of fit-test där fördelningarna i betingelserna 

jämfördes mot en 50–50 fördelning. Analysen i PV-6av6/6av100 visade att 76.8% 

av respondenterna valde det projekt som kunde rädda 6 av 6 personer i nöd 

(100%) och 23.2% av respondenterna valde projektet som kunde rädda 6 av 100 



 

 

21 

personer i nöd (6%), 2(1)=16.07, p<.001 (se nedre delen av Tabell 5). Detta visar 

att det finns en stark PDE när det inte innebär antalsokänslighet och när 

respondenterna blir tvingade till ett val. 

I PV-4av5/6av100 fann studien däremot en tendens till motsatt effekt av PDE när 

det innebär antalsokänslighet. 62,1% av respondenterna valde projektet som 

kunde rädda 6 av 100 personer i nöd (6%) och resterande 37,9% valde projektet 

som kunde rädda 4 av 5 personer i nöd (80%), 2(1)=3.37, p=.066 (se nedre delen 

av Tabell 5).  

Generell diskussion 

Syftet med de två presenterade studierna var att systematiskt testa om proportions-

dominans effekten (PDE) fanns i separat bedömning, samtidig bedömning och 

påtvingat val. Resultaten från båda studierna kan sammanfattningsvis uttala sig 

om att det PDE finns i alla tre av dessa bedömningssätt. När antalet som inte 

kunde räddas var mindre, tenderade fler att hjälpa. Studien har visat, tillsammans 

med tidigare forskning, att proportionen har en signifikant roll när vi ska fatta 

beslut i olika bedömningssätt (Erlandsson et al., 2015; Fetherstonhaugh et al., 

1997; Mata, 2016; Wiss et al., 2017; Bartels, 2006). Det som styrker PDE 

ytterligare är att dessa två studier använde sig av ett mindre antal personer som 

kunde räddas (4–6 personer) till skillnad från tidigare studier.  

Det som gick att se i separat bedömning, för båda studierna, bekräftade hypotesen 

om att PDE skulle finnas både när det innebar antalsokänslighet och när det inte 

gjorde det. Projekten som kunde rädda 6 av 6 personer i nöd, 4 av 4 personer i 

nöd (100% i räddningsprocent) och 4 av 5 personer i nöd (80% i 

räddningsprocent), skattades som både mer attraktiva och fick högre procent 

fördelat till sig i fördelningsuppgiften, än det projekt som kunde rädda 6 av 100 

personer i nöd (6% i räddningsprocent). Detta stämmer överens med Bartels’ 

(2006) fynd att ett projekt som presenters i separat bedömning, med en mindre 

referensgrupp skattas som mer attraktivt än ett projekt som har en större 

referensgrupp.  

I samtidig bedömning bekräftades hypotesen om att effekten av PDE skulle finnas 

när det inte innebar antalsokänslighet. Båda studierna fann PDE i 

attraktivitetsskattningen och fördelningsuppgiften (rädda 6 av 6 personer vs. 

rädda 6 av 100 personer). Detta bekräftar även noll-effekten som innebär att vi 

föredrar projekt där chansen att någon kommer att skadas eller dö är lika med noll, 

framför ett projekt där chansen att någon kommer att skadas innebär någon 

procents chans (Zhang & Slovic, 2019).  
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När det innebar antalsokänslighet i samtidig bedömning (4 av 4 vs. 6 av 100 eller 

4 av 5 vs. 6 av 100), fanns PDE i attraktivitetskattningarna. Dock, när 

respondenterna gjorde fördelningsuppgiften fördelades lika många procent till 

båda de presenterade projekten. Detta resultat var förväntat och stämmer 

godtyckligt överens med den tidigare gjorda studien av Mata (2016). Han fann 

bland annat att när det projekt som hade högst proportion kunde rädda mindre 

antal personer än det projekt som hade mindre proportion och kunde rädda fler 

antal personer, föredrog respondenter det sistnämnda projektet. 

I påtvingat val fanns PDE när det inte innebar antalsokänslighet. I studie 1 visade 

resultaten ingen PDE när det innebar antalsokänslighet (rädda 4 av 4 eller rädda 

6 av 100). Detta kan delvis ha berott på att respondenterna valt att maximera 

antalet räddade. I studie 2 visade resultaten däremot en motsatt effekt av PDE när 

det innebar antalsokänslighet (rädda 4 av 5 eller rädda 6 av 100) och skulle kunna 

vara en effekt av att räddningsprocenten i det projektet med störst proportion 

sänktes från 100% (i studie 1) till 80% (i studie 2). Detta kan då innebära att 100% 

i räddningsprocent är en mer tillfredsställande räddningsprocent än 80%.  

En anledning till att PDE fanns i attraktivitetsskattningen men inte i 

fördelningsuppgiften när det innebar antalsokänslighet, skulle kunna förklaras 

med preferensomvandlingen. Preferensomvandlingen kan påverkas av the 

prominence effect och innebär att det projekt som vi anser som viktigare kommer 

att ha större inflytande vid beslutsfattande (Hawkins, 1994; Zhang & Slovic, 

2019). Vilket av de presenterade projekten som skulle kunna ses som viktigare 

bland respondenterna kan förstås skilja sig mellan dem då det finns individuella 

skillnader i hur vi resonerar kring ting. Däremot skulle det vara rimligt det projekt 

som kan rädda flera (6) personer av dem som är i nöd, kunna ses som ett viktigare 

projekt och kan möjligtvis göra mer nytta (Erlandsson et al., 2014) än det som kan 

rädda mindre (4) antal personer.  

Resultaten från studie 1 och studie 2 visar att antalsokänslighet har en större 

påverkan i samtidig bedömning och påtvingat val än i separat bedömning. Detta 

kan vara en effekt av Weber’s lag. I separat bedömning kan iden om att rädda 4 

personer och 6 personer vara i princip lika bra. När vi däremot får se dem bredvid 

varandra så blir skillnaden mellan att rädda 4 personer eller 6 personer mer 

märkbar och fler respondenter kan ha valt att maximera antalet räddade i samtidig 

bedömning. Hade studierna i stället valt att presentera större grupper i nöd (t ex. 

rädda 20 av 20 personer eller rädda 22 av 100 personer) kanske PDE hade haft en 

större effekt även i samtidig bedömning. 

En annan effekt som kan förklara varför PDE inte finns i samtidig bedömning när 

det innebär antalsokänslighet, är det som kallas för pseudoinefficacy. Denna effekt 

innebär att vi tenderar att bli känsliga för antalet liv vi ser att vi inte kan rädda 
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(Västfjäll, Slovic, Mayorga & Peters, 2014). Vetskapen om offer som vi inte kan 

hjälpa minskar motiveringen till att hjälpa de personer vi faktiskt kan och därav 

minskar det faktiska hjälpbeteendet. Detta kan leda till att vi istället väljer det 

projekt där vi ser att vi kan rädda en större proportion. 

Varken studie 1 eller studie 2 hade särskilt många respondenter i samtidig 

bedömning och påtvingat val. Dels så var det medvetet att dirigera fler 

respondenter i den separata bedömningen på grund av att de individuella 

skillnaderna kan påverka hur de gör sina bedömningar. Som tidigare forskning 

visat, så använder sig respondenter sig av tidigare erfarenheter när de inte har 

någonting annat att jämföra med (Hsee, 1996; Ritov & Baron, 2011). Men 

respondenterna som var i de samtidiga bedömningssätten hade ett 

jämförelseprojekt som kunde underlätta för bedömningsprocessen (Hsee, 1996) 

och av den anledningen var inte kravet på ett större antal respondenter lika viktigt. 

Däremot ligger antalet respondenter i alla samtidiga bedömningssätten kring 

N6510 vilket gör det rimligt att se det som ett godtyckligt stickprov. Däremot 

går det att argumentera för att risken för TYP2-fel skulle minska om antalet 

respondenter hade varit större. I studierna genomförde även respondenterna en 

uppmärksamhetssavstämning för att minska risken för icke-korrekta svar. Det vill 

säga att de respondenter som inte var noggranna och gav experimentet sin fulla 

uppmärksamhet slussades ut från experimentet.  

De respondenter som deltog i studien var alla amerikaner, 18 år eller äldre, som 

hade ett användarkonto på databasen MTurk. I och med detta är det svårt att 

generalisera resultaten globalt sätt. Däremot, eftersom experimenten som 

respondenterna genomförde var på engelska, minskade vi riskerna för att 

information i experimentet inte skulle bli förstått. Resultaten kan även ha 

påverkats av den sociala kultur som finns i USA. Tillskillnad från länder i Asien 

så har länder som USA en individualistisk kultur som innebär att människor 

tenderar att oftare se till sitt eget bästa. I länder som tillhör Asien har man istället 

en kollektivistisk kultur som innebär att man ser till gruppens bästa. För att 

applicera detta på denna uppsats skulle det betyda att om respondenterna i stället 

var från ett land i Asien skulle resultaten kanske visa på en ännu starkare PDE 

både när det innebär antalsokänslighet och när det inte gör det. I individualistiska 

kulturer, som USA, kan respondenterna valt att maximera antalet räddade för att 

det känns bättre för deras egen del.  

Hade experimenten i denna uppsats gjort på barn eller ungdomar hade resultaten 

också kunnat se annorlunda ut. Eftersom vuxna människor har mer 

livserfarenheter bidrar det till att vi kan jämföra projekt med många fler perspektiv 

än till exempel ett barn. Det kan dock vara intressant att se hur barn och ungdomar 

fattar beslut som kanske inte väger in lika många aspekter i sina beslut. 
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Exempelvis har barn och ungdomar ett bristande konsekvenstänk som kan ha en 

betydande roll vid beslutsfattande, särskilt när det handlar om beslut som berör 

andra.  

Experimenten i denna uppsats genomfördes online via en databas som gjorde det 

möjligt för respondenterna att genomföra experimentet när de själva ville, under 

den tiden som länken till experimentet var tillgängligt. Respondenterna hade 

heller ingen tidspress under den tiden som de genomförde experimentet och kunde 

ta god tid på sig att reflektera över projektet eller projekten som beskrevs. Det 

gick dock inte att kontrollera för om respondenterna gjorde experimentet 

tillsammans med en vän och diskuterat projektbeskrivningen med varandra. Detta 

kan ha påverkat resultaten väsentligt eftersom svaren kan ha påverkats av en 

tredje-part och inte enbart av respondentens egna reflektioner.  

Hade experimentet däremot gjorts i en kontrollerad miljö där respondenter fick 

komma till ett rum, ensamma, tillsammans med experimentledare hade man 

kunnat kontrollera för att respondenterna enbart använder sig av egna reflektioner 

i sitt beslutsfattande. Dock hade det varit ett sämre alternativ då de troligtvis ändå 

skulle bli påverkade av experimentledaren vid sitt beslutsfattande. Att be 

respondenter att verbalt svara på frågor kring projekten hade också varit ett sämre 

alternativ. Det skulle kunnat leda till en upplevd tidspress för respondenterna att 

svara på frågorna samt att respondenterna kanske skulle ge svar som de tror att 

experimentledaren vill ha.  

Förslag till fortsatt forskning 

Resultaten från uppsatsens studier skulle kunna leda till att påverka utvecklingen 

av hjälporganisationer och donationsinsamlingar genom vidare forskning inom 

ämnet kring exempelvis kulturella skillnader. Eftersom det visar sig att PDE även 

påverkar människor när antalet som går att rädda är mindre, skulle det även 

innebära att välgörenhetsorganisationer inte skulle behöver presentera stora 

grupper i behov av hjälp för att samla in donationer. Denna studie har visat att 

trots de mindre grupperna som kan räddas upplever människor att de kan göra 

större skillnad i enlighet med Weber’s lag, och känna en högre motivation till att 

hjälpa.  

Slutsatser 

Sammanfattningsvis visar denna studie att PDE finns i separat bedömning, 

samtidig bedömning och påtvingat val. Däremot påverkas effekten av 

antalsokänslighet när projekt presenteras samtidigt. Anledningen till denna 

påverkan har kunnat förklarats med bland annat noll-effekten, Weber’s lag, 

pseudoinefficacy samt the prominence effect och skulle kunna argumentera för 
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att olika effekter, tillsammans påverkar hur vi fattar beslut vid hjälpande 

situationer. Trots det så var syftet med studien att systematiskt undersöka om PDE 

fanns i separat bedömning, samtidig bedömning och påtvingat val, vilket 

studierna även fann. Proportionen är en del av det som motiverar oss till att hjälpa 

och ju större proportionen är, oavsett om antalet är få, tenderar vi (ibland) att 

hjälpa mer när vi kan hjälpa fler.  
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Appendix 

Beskrivning av experiment för studie 1 och studie 2.  

Introduktion 

 

Avslut vid misslyckat resultat vid uppmärksamhetsavstämning 

 

Avslut vid genomfört experiment 
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Separat bedömning 

Projektbeskrivning SB-6av6 

 

Projektbeskrivning SB-4av4 
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Projektbeskrivning SB-4av5 

 

Projektbeskrivning SB-6av100 

 

Uppmärksamhetsavstämning 
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Attraktivitetsskattning 

 

Fördelningsuppgift 
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Samtidig bedömning 

Projektbeskrivning SaB-6av6&6av100, PV-6av6/6av100 
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Projektbeskrivning SaB-4av4&6av100, PV-4av4/6av100 

 

Projektbeskrivning SaB-4av5&6av100, PV4av5/6av100 
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Uppmärksamhetsavstämning 

 

Attraktivitetsskattning 
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Fördelningsuppgift 

 

Fördelningsuppgift, påtvingat val 
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