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Sammanfattning  
Syftet med studien var att undersöka vad känslor spelar för roll för beslutet att donera pengar till välgörande ändamål. Dessutom 

undersöktes om motivet ”social signaling” (publikt/anonymt) har någon påverkan på beslutet att ge pengar till en 

välgörenhetsorganisation. I ett experiment fick försökspersoner fatta ekonomiska beslut om donation till Rädda Barnen. 

Resultaten visade att generellt är människor generösare när de fattade besluten publikt än anonymt. Positiva/negativa känslor 

styrde hur personer fattar donationsbeslut. Känslor påverkades dock inte av att de fattade beslutet publikt eller anonymt. Överlag 

kände de sig positivare när de förlorade mindre pengar och välgörenhetsorganisationen fick mer pengar, dock inte när de både 

förlorade mer och välgörenhetsorganisationen fick mer. Sammantaget visar studien att både känslor och sociala motiv påverkar 

donationsbeteende. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka vad känslor spelar för roll för beslutet att 

donera pengar till välgörande ändamål. Dessutom undersöktes om motivet 

”social signaling” (publikt/anonymt) har någon påverkan på beslutet att ge 

pengar till en välgörenhetsorganisation. I ett experiment fick försökspersoner 

fatta ekonomiska beslut om donation till Rädda Barnen. Resultaten visade att 

generellt är människor generösare när de fattade besluten publikt än anonymt. 

Positiva/negativa känslor styrde hur personer fattar donationsbeslut. Känslor 

påverkades dock inte av att de fattade beslutet publikt eller anonymt. Överlag 

kände de sig positivare när de förlorade mindre pengar och 

välgörenhetsorganisationen fick mer pengar, dock inte när de både förlorade mer 

och välgörenhetsorganisationen fick mer. Sammantaget visar studien att både 

känslor och sociala motiv påverkar donationsbeteende. 

  



  

 

 

Abstract 

The purpose of this study was to examine if emotions play a role for the 

decision, especially decisions about donating money to charity. In addition, the 

effect of social signaling (public/anonymous) on charity giving was examined. 

In an experiment, subjects were making economic decisions about donation to 

Rädda Barnen (Swedish organization for charity to needing children). The 

results showed that generally, people are more generous when they made 

decisions publicly than anonymously. Positive/negative emotions affected the 

persons making the donation decision. Emotions were not influenced by the fact 

that they made the decision publicly or anonymously. Overall, they felt more 

positive when they lost less money and the charity got more money, but not 

when they both lost more and charity received more. Overall, the study shows 

that both emotions and social motives affect donation behavior. 

 

  



  

 

 

Förord 

 

Ett stort tack riktas till handledaren Daniel Västfjäll för goda råd och 

vägledning. Forskargruppen i beteende– och neuroekonomi, David Andersson, 

Camilla Josephson och Gustav Tinghög tackar jag för hjälpen av genomförande 

av experimentet. De tog sig tid och instruerade hur utrustning fungerade och 

andra förberedande uppgifter som ingick i experimentet. Utan deras hjälp hade 

det inte gått att genomföra experimentet. Jag vill även tacka alla försökspersoner 

som ställde upp på experimentet. Slutligen ger jag ett speciellt tack till min 

sambo som har stöttat mig under uppsatsens gång. 
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Känslor och social signaling påverkar våra 

donationsbeslut 

 

Inledning 
 

Att fatta beslut bygger mångt och mycket på rationell logik. Ett rationellt system 

innebär att människan tänker analytiskt, logiskt och jämför och ser vilket beslut 

som har mest fördelar innan individen fattar beslutet. Detta är en kognitiv 

process och förutsätter att vi kan tänka och har all information som är tillgänglig 

som vi behöver för att fatta ett bra beslut.  

 

I själva verket styrs vi också av känslor, empati, viljan att hjälpa, avundsjuka, 

rättvisa eller bestraffa någon som vi tycker beter sig dumt när vi fattar ett beslut. 

Med ett känslomässigt system reagerar vi med magkänsla (Shiv & Fedorikhin, 

2002). Vi känner på oss när något är rätt eller fel. Det känslomässiga systemet är 

ett bra sätt att fatta beslut på, speciellt i situationer där vi har tidigare 

erfarenheter. När vi t.ex. är i affären och handlar så står vi inte och tittar på varje 

tvättmedelsförpackning och jämför vilken som är bäst att välja, utan vi väljer 

tvättmedel genom att vi förlitar oss på våra känslor för vilket tvättmedel vi ska 

välja. Sist vi handlade tyckte vi att det tvättmedlet var bra och eftersom vi tyckte 

att just det var bra, fortsätter vi att köpa samma tvättmedel. Detta sätt att fatta 

beslut på kan vara ett bättre sätt i många fall än att stå och tänka igenom vad 

eller vilket tvättmedel som är bäst att köpa. Det senare fallet skulle vara 

tidsödande.   

 

Ekonomer har traditionellt sett det som att ekonomiskt beslutsfattande enbart 

bygger på rationella system. Under senare år har teoretiker inom ekonomin 

börjat mer att överge det strikta rationella, logiska och analytiska sättet att tänka. 

Istället har man börjat tänka mer att våra beslut är alltid en produkt av 

interaktionen, d.v.s. kombinationen av de här två systemen. Detta gäller också 

för donationer av pengar till individer och grupper i behov av hjälp (Harbaugh, 

Mayr, & Burghart, 2007; Slovic & Västjäll, 2010).  

 

Denna uppsats kommer att handla om ett av många exempel (donationsbeslut) 

på hur känslor påverkar vårt beslutsfattande i vardagen. En ytterligare faktor 

som är intressant att studera tillsammans med känslor och beslutsfattande är om 

viljan att donera till välgörenhet beror på att andra kan se dig, d.v.s. ”social 

signaling”, så att du dessutom framställs som en god person. ”Social signaling” 

förutsätter att individen även vid beslutsfattandet försöker att vinna sociala 

fördelar, utöver att grunda beslutet på ovan beskrivna faktorer (känslor och 

rationellt tänkande).  
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Denna studie var en förstudie till ett större forskningsprojekt vilket innebar att 

forskargruppen i beteende– och neuroekonomi och jag samlade in data 

tillsammans. Jag har tagit del av det datamaterial som är relevant för denna 

undersökning.  

 

Syfte och Avgränsningar 

Syftet med denna studie var att undersöka vad känslor spelar för roll för beslutet 

att donera pengar till välgörande ändamål. Jag utvecklade vidare Harbaughs, 

Mayr och Burghart (2007) design som tidigare hade studerat frivillig och 

ofrivillig donation där försökspersonerna fattade alla beslut anonymt. I denna 

studie utökar jag ytterligare med en manipulation av social signaling (d.v.s. 

publika beslut jämfört med anonyma beslut).  

 

  

 

 

  



  

3 

 

Tidigare forskning 
 

Anledningar till att människor ger pengar till välgörenhet 
Det finns olika förklaringar till varför människor är villiga att ge pengar till 

välgörenhet. En möjlig förklaring till att människor donerar pengar till 

välgörenhet är ”altruistiska” (osjälviska) motiv (Kolm, Margolis, & Guitton, 

1969 i Harbaugh, Mayr, & Burghart, 2007). Individer med altruistiska motiv 

väljer att bidra till allmännyttan och behövande utan att söka någon belöning. En 

annan förklaring är att människor får en känslomässig belöning. Denna belöning 

har benämnts ”warm glow” (Andreoni, 1990; Harbaugh, 1998). 

 

För ekonomiforskare är välgörenhet ett mysterium (Andreoni & Miller, 2002; 

Eckel & Grossman, 2003; Forsythe, Horowitz, Savin, & Sefton, 1994). Bygger 

man ett samhällssystem på ren altruism där finansiering förväntas ske genom 

frivilliga bidrag ger det utrymme för att enskilda individer kan avstå att bidra 

men ändå ta del av de funktioner som finansierats genom bidrag från andra 

personer. Endast personer med mycket stora altruistiska motiv skulle då donera 

frivilligt och beskattning är den vanliga sociala lösningen på grund av att vissa 

människor annars åker snålskjuts vid frivilliga donationer (Harbaugh m.fl., 

2007). 

 

Om människor var altruistiska skulle de även känna en tillfredställelse när man 

betalade obligatorisk skatt (ofrivilligt) då en del av pengarna går till 

allmännyttan. Med ett altruistiskt synsätt bryr sig människor mer om att hjälpa 

utan sitt eget intresse och inte om själva processen hur pengar överförs till 

allmännyttan, alltså om det är frivilligt eller sker genom skatten (Harbaugh m.fl., 

2007).  

 

Harbaugh m.fl. (2007) ansåg att om människor donerade pengar endast på grund 

av warm glow, borde man känna sig känslomässigt nöjd av att ge pengar snarare 

än att öka kvaliteten i allmännyttiga funktioner. Beskattning skulle alltså inte 

producera en warm glow till följd av att det inte sker ett frivilligt val att donera 

pengar då man inte kan undvika att betala skatt (Harbaugh m.fl., 2007). 

 

Idag tillhandahålls välgörenhetsorganisationer enbart genom frivilliga 

donationer i USA. Bergstrom, Blume och Varian (1986) hänvisade till USA som 

under en period i sin ekonomiska historia, hade en skattepolitik där 

allmännyttiga verksamheter tillhandahölls genom skatten. Om människorna 

motiverades av ren altruism, ledde den höga skatten till en minskning av privata 

och frivilliga donationer till välgörenhet. Därmed ledde det till att man inte fick 

en warm glow då donationen inte var av en egen fri vilja längre (Bergstrom 

m.fl.,1986). 
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Diamond (2006) menade också att det inte blev samma effekt med rena 

altruistiska motiv som personer med ett warm glow motiv. En politik som 

uppmuntrar frivillig donation är till förmån för att medborgarna ska få en större 

känsla av tillfredsställelse jämfört med om motsvarande belopp betalas via skatt 

(Diamond, 2006).  

 

Harbaugh m.fl. (2007) var de första som upptäckte – baserat på analyser av 

neurala aktivitet – hur ren altruism och warm glow motiven påverkar donationer 

till välgörenhet. De undersökte om personer donerade pengar av rena altruistiska 

motiv eller om warm glow motiv även spelar en roll. Med hjälp av functional 

magnetic resonance imaging, fMRI (funktionell magnetresonans avbildning) har 

Harbaugh och hans kollegor undersökt vilka delar av hjärnan som aktiveras, när 

personen utsätts för olika betingelser kopplat till detta forskningsområde 

(Kjellberg & Sörqvist, 2011). Aktiviteten i hjärnan är fysiologiska reaktioner 

vilka studeras för att förstå de olika delarnas funktion i hjärnan. De fysiologiska 

reaktionerna kan även användas som tecken på psykologiska reaktioner såsom 

emotionella reaktioner eller uppmärksamhet m.m. (Kjellberg & Sörqvist, 2011).  

 

I fMRI-experimentet som Harbaugh m.fl. (2007) utförde fick försökspersonerna 

spela ett ”diktator spel” under tiden som deras hjärnor avbildades. Deltagarna 

fick 100 dollar av försöksledaren som de skulle använda för att fatta ekonomiska 

beslut. Beslutet som försökspersonerna skulle fatta var om de frivilligt ville ge 

pengar eller inte till en välgörenhetsorganisation. En del beslut innebar även 

ofrivillig donation till välgörenhet och detta skulle likna beskattning. Efter varje 

beslut fick de skatta på en skala om hur nöjda de kände sig över de frivilliga 

eller icke-frivilliga överföringarna (Harbaugh m.fl., 2007).   

 

Två beslut slumpades fram efter experimentet som genomfördes på riktigt. En 

frivillig och en ofrivillig transaktion valdes ut. Försöksdeltagarnas beslut var 

anonyma i detta experiment, inte ens forskarna kände till vem som fattade vilket 

beslut. Experimentet utfördes med en inomgruppsdesign med 19 kvinnliga 

försökspersoner (Harbaugh m.fl., 2007).    

 

Resultaten visade (logistisk regressionsanalys och fMRI användes bl.a. för 

analys av data) att ju mer pengar som gick till välgörenhet desto mer nöjda blev 

försöksdeltagarna. Ju mindre de avstod till välgörenhet desto nöjdare var de 

också. Resultaten visade även en effekt av summavariation mellan 

försökspersonen och till välgörenhetsorganisationen. Ökningar av beloppet som 

gick till välgörenhet och minskningar i kostnaden för försökspersonen, ökade 

sannolikheten för att försökspersonen skulle ge frivilligt (Harbaugh m.fl., 2007).  
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Både neurala aktiviteter i hjärnan och svaren från nöjdhetsskattningarna 

indikerade en skillnad mellan frivilligt givande jämfört med ofrivilliga (skatte-

liknande) överföringar. Hjärnans belöningssystem (striatum) aktiverades mer i 

de frivilliga än i de ofrivilliga besluten. Denna effekt stöder warm glow teorin 

om att vilja donera frivilligt (Andreoni, 1990). Dock var skillnaden inte stor då 

studien visade att även ofrivilliga överföringar till välgörenhet framkallade 

aktivitet i belöningssystemet. Detta förklarade att även beskattning kunde ge 

tillfredsställelse för skattebetalaren samt att det kunde kopplas till ren altruism. 

Deras resultat förklarar varför ren altruism och warm glow är viktiga motiv för 

donationer till välgörenhet (Harbaugh m.fl., 2007).  

 

Social signaling 
Utöver warm-glow och altruism kan sociala vinster vara ett viktigt motiv för hur 

man agerar. Den speciella kombinationen av monetära, moraliska och sociala 

intressen i beslutet att skänka pengar till välgörenhet har gjort dessa beslut 

populära inom hjärnforskning (Moll m.fl., 2006 & Harbaugh m.fl, 2007).  

 

Tidigare forskning har visat att monetär belöning (pengar) och belöning är 

kopplat till samma neurala system i hjärnan. Det är dock oklart hur de ofta 

uppstående kompromisserna mellan de två typerna av belöningar påverkas av de 

olika insatserna som är delaktiga i beslutet (Metereau, Butera, Villeval, & 

Dreher, 2011). 

 

En nyligen gjord studie undersökte hur människor fattade beslut när de stod 

inför flera välgörenhetsorganisationer och var tvungna att bestämma hur mycket 

de var villiga att donera (Hare, Camerer, & Rangel, 2009). Det belopp som 

överfördes användes som ett direkt mått på det subjektiva värdet för donationen. 

Ett ökat subjektivt värde ökade även aktiviteten i hjärnområdet vmPFC (en del 

av pannloben) som har visat vara viktigt vid beslut som baseras på känslor 

(Hare, Camerer, Knoepfle, & Rangel, 2010). 

 

Det verkar därför som att både kognitiva och emotionella processer motiverar 

donationer. Ytterligare forskning har visat att även sociala aspekter är viktiga. 

Izuma, Saito och Sadato (2010) visade att viljan att göra en generös gärning är 

högre när beslutet sker publikt. Ett beslut som fattas när man observeras av 

andra förutsätter till viss del att försökspersonerna väger in vad andra kommer 

att tycka om ens beteende (Metereau m.fl., 2011). Det finns flera bevis inom 

socialpsykologi att närvaron av andra kan påverka individens beteende 

framförallt tendensen att vilja bete sig socialt hjälpande (Ariely, Bracha, & 

Meier, 2009; Latane, 1970; Rege, 2004; Zajonc, 1965). 

 

Många beteendestudier har visat hur generositet och viljan till att ge beror på att 

andra kan se dig och då blir du generös. Du vill alltså framstå som en god och 
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generös person när andra ser att du är generös (Ariely m.fl., 2009; Bateson, 

Nettle, & Roberts, 2006; Bénabou & Tirole, 2006; Haley & Fessler, 2005). 

  

I Metereaus m.fl. (2011) forskning undersökte de hur människor känner att de 

uppfattas av andra i deras närvaro när de fattar beslut om välgörande ändamål. 

De studerade med hjälp av fMRI hur hjärnans aktivitet påverkades av huruvida 

beslutet fattades publikt eller anonymt. Vidare intresserade de sig för hur 

individer reagerar när de ställdes inför en god handling eller undviker en dålig 

handling. Forskarna valde ut två insamlingsorganisationer till sitt experiment: en 

organisation som ansågs positiv hos försöksdeltagarna (att ge pengar till de 

fattiga) och en organisation som ansågs negativ (att kämpa för att återinföra 

monarki i Frankrike). Deltagare fick sedan fatta beslut om huruvida olika 

summor skulle gå till respektive organisation. Den kritiska oberoende variabeln 

var att i hälften av besluten genomfördes beslutet helt anonymt, i den andra 

hälften fattades beslutet publikt. Endast 12 % av försökspersonerna rapporterade 

att närvaron av observatörer påverkade deras beslut, men både logistisk 

regression och Wilcoxon signed-rank test avslöjade att det fanns en signifikant 

skillnad mellan publika och anonyma beslut (Metereau m.fl., 2011). 

 

För den positiva organisationen (välgörenhet till fattiga) hade en ökad förlust för 

försökspersonen (mer pengar från försökspersonen) en negativ inverkan på 

accepterandet av donationen (= färre ja-beslut ju mer försökspersonen måste 

avstå), medan en ökad summa till välgörenhet hade en positiv inverkan på 

accepterandet av donationen (= fler ja-beslut ju mer välgörenheten fick). 

Försökspersonerna accepterade signifikant fler överföringar till den positiva 

organisationen om beslutet skedde publikt (66% av besluten = ja) än om 

besluten skedde anonymt (60% av besluten = ja) (Metereau m.fl., 2011). 

 

Sammanfattningsvis visade denna studie att när beslutet utfördes publikt ökade 

personernas vilja att donera pengar till välgörenhet. Studien visade att 

hjärnområden som förknippades med social kognition och emotionell 

tillfredsställe/belöningssystemet (d.v.s. pSTG, insula och anterior cingulate 

cortex) ökade i aktivitet i samband med de publika besluten jämfört med de 

anonyma besluten (Metereau m.fl., 2011). Att skänka pengar till välgörenhet kan 

alltså ha att göra med försökspersonernas känslor om sin sociala självbild, d.v.s. 

hur personer tror att andra kommer att uppfatta dem (Metereau m.fl., 2011).  

 

Frågeställningar 

Harbaughs och Metereaus resultat motiverade mig att undersöka mer om 

beslutsfattande. Frågeställningar som jag önskar att besvara med mitt 

experiment är:  
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1) Kan man förklara beslutet att ge pengar till en välgörenhetsorganisation med 

hjälp av social signaling?  

2) Påverkar känslor våra beslut att ge pengar till välgörenhetsorganisationer? 
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Metod 
 

Design  
För att besvara frågeställningarna utfördes ett experiment med en 2 (social 

signaling) x 4 (kostnad för försöksperson) x 4 (pengar till välgörenhets-

organisation) faktoriell inomgruppsdesign. Baserat på Harbaugh m.fl. (2007) 

design manipulerades tre oberoende variabler (faktorer): social signaling (två 

nivåer: publikt och anonymt), från försökspersonens konto (fyra nivåer på 

belopp: -40, -100, -160, -200 kr), till Rädda Barnens konto (fyra nivåer på 

belopp: +40, +100, +160, +200 kr). Den beroende variabeln som mättes var 

beslutet att donera (nivåerna ja och nej). Efter varje nivåkombination fick de 

även skatta hur nöjda de var med beslutet (känsloskattning). Känsloskattningen 

hade fem nivåer: negativt (1), något negativt, varken eller, något positivt och 

positivt (5). 

 

 Definition på känslor. Det finns många definitioner på känslor 

(Lazarus, 1966, 1991). Överlag kan känslor ses som positiva eller negativa 

reaktioner på olika typer av objekt eller utfall (Bernstein, Penner, Clarke-

Stewart, & Roy, 2007). I detta arbete operationaliseras känslor som nöjdhet 

med beslut, d.v.s. hur positiv eller negativ man känner sig efter att man fattat 

ett beslut. 

  

 Statistiska beräkningar. Datainkodningen från datainsamlingen och 

analysen utfördes med hjälp av den statistiska mjukvaran SPSS. En faktoriell 

inompersons-ANOVA, 2x4x4 utfördes för att undersöka om faktorerna: social 

signaling, från försökspersonens konto och till Rädda Barnens konto hade någon 

inverkan på beslutet. Dessutom undersöktes om det fanns några 

interaktionseffekter. En faktoriell inompersons-ANOVA, 2x4x4 användes även 

för att undersöka om samma oberoende faktorer hade någon inverkan på känslan 

efter beslutet. 

 

Flervägs beroende inompersons-ANOVA användes för att testa huvudeffekter 

och interaktioner, men då beroende variabeln beslut är dikotom (ja och nej), 

genomfördes motsvarande icke-parametriska tester också. Med ANOVA kan 

man titta på interaktioner men det är inte lämpat att göra det på en 

beroendevariabel som är dikotom. De icke-parametriska testerna var McNemar 

Change test (används på nominal data för två beroende stickprov) som användes 

för att testa effekten av social signaling (2 nivåer) och Cochrane Q (en utökning 

av McNemar för tre eller fler grupper) som användes för att undersöka 

effekterna av variablerna kostnad för försöksperson och pengar till 

välgörenhetsorganisation på den beroende variabeln beslut  (Siegel & Castellan, 

1988). Dessa tester användes för att se att det gav samma resultat som ANOVA 



  

9 

 

och därför att de egentligen är mer korrekta tester för icke-parametriska 

variabler. 

 

Logistisk regressionsanalys användes för att predicera och se om det fanns något 

samband mellan känslor (påverkade) och beslutsfattandet (Siegel & Castellan, 

1988). Logistisk regression är som multipel regression men anpassad för 

dikotoma beroendevariabler (Siegel & Castellan, 1988). Med hjälp av 

kontinuerliga eller kategoriska prediktorvariabler predicerades 

kategoritillhörighet (d.v.s. ja-nej beslut). 

 

Urval och Deltagare 
Populationen bestod av studenter på ett universitet. Stickprovet som drogs ur 

populationen blev därför också studenter, vilka kom att ingå i undersökningen. 

Deltagarna rekryterades genom ett bekvämlighetsurval (Kjellberg & Sörqvist, 

2011). Tanken var att undersöka 20 personer, men totalt kom 19 personer till 

experimenttillfällena. Således blev det ett externt bortfall. Deltagarna var 9 män 

och 10 kvinnor. Bakgrundsinformationerna såsom kön och ålder samlades in 

men behandlas inte i denna studie.  

 

Material och Procedur  
Experimentet ägde rum i en ljudisolerad datorsal på universitet. Datorsalen 

bestod av stolar, bord och datorer (placerade i två rader efter varandra med en 

mittgång emellan).  

 

Experimentet genomfördes i grupper vid två olika tillfällen (10 respektive 9 

deltagare vid de två tillfällena), dock analyserades datan som en grupp 

(inomgruppsdesign). Inför varje experimenttillfälle ordnades ett möte där vi 

berättade mer om experimentet. Syftet med informationsmötet var att deltagarna 

skulle få lära känna varandra bättre innan de utförde experimentet och på så sätt 

förstärka social signaling manipulationen. Under informationsmötet avslöjades 

ej exakt vad experimentet handlade om. Deltagarna fick bara veta att studien 

handlade om beslutsfattande och inte om ekonomiska beslut och känslor. De 

informerades om att det inte skulle bli betungande uppgifter utan bara svara på 

frågor på en datorskärm. Information om de psykologiska studier lämnades inte, 

då studenterna lättare kunde börja analysera och fundera på vad vi var ute efter i 

experimentet samt att de då eventuellt inte tog det på allvar (Kjellberg & 

Sörqvist, 2011). Det framgick dock att en del av datamaterialet skulle användas i 

en c-uppsats. Information om vilken datasal de skulle befinna sig i skickades ut 

vid ett senare tillfälle via e-post.   

 

Försöksdeltagarna anvisades slumpmässigt vid var sin dator och med var sitt 

nummer (1-10). Försöksledaren informerade om att experimentet handlade om 

beslutsfattande och att alla instruktioner som deltagarna behövde skulle visas på 
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datorskärmen. Om de hade frågor fick de gärna räcka upp handen för att inte 

störa de andra under experimentet. En av försöksledarna skulle då gå fram till 

deltagaren och besvara det personligt för denne. De fick inte prata med varandra 

och det var viktigt att de läste instruktionerna noga och svarade sanningsenligt. 

De fick god tid att göra testet och behövde inte stressa eftersom ingen fick lämna 

salen förrän alla vara klara. Ersättningen på 200 kr för att deltaga i experimentet 

skulle delas ut när alla var klara med testet. Efter experimentet fick de besvara 

frågor om hur de resonerade kring experimentets frågor samt ett 

personlighetstest, då experimentet var ett pilottest. Svaren av dessa frågor var 

helt anonyma. Personlighetstestet tillhörde en annan forskning som 

forskargruppen studerar. Således kommer inte det att analyseras i den här 

uppsatsen.  

 

Deltagarna informerades även om forskningsetiska principer: allt som deltagarna 

gjorde under experimentet var anonymt och frivilligt. I vissa fall skulle deras 

svar inte vara anonyma och detta framgick då i instruktionerna på datorskärmen. 

De fick avbryta testet om de inte ville vara med längre. Allt som de utförde i 

experimentet och det försöksledarna sa skulle gälla. Försöksledaren betonade 

också att inget bedrägeri skulle ske.  

 

Testet startade med en testgenomgång där försökspersonerna fick testa att trycka 

på skärmen (se figur 1 och 2).  

 

  

 
Figur 1. Beslutsfattande, svara JA 

med vänster musknapp, NEJ med 

höger musknapp. 

 Figur 2. Känsloskattning, besvara 

genom att flytta musen upp eller 

ned på en skala, vänsterklicka för 

att låsa ditt svar. 

 

Därefter följde instruktioner om att försöksdeltagarna fick 200 kr för deras 

deltagande och som de skulle använda på riktigt genom att fatta olika beslut. De 

fick 32 frågor om de ville skänka pengar till välgörenhetsorganisationen Rädda 

Barnen eller om de ville behålla dem själva. Summan som försökspersonen 

kunde förlora varierade mellan -40, -100, -160 och -200 kr. Summan som 

deltagarna kunde välja att ge varierade mellan 40, 100, 160 och 200 kr. En kort 
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presentation om vilka Rädda Barnen är visades innan testet började. En del av 

besluten var publika (16 frågor) och en del var anonyma (16 frågor). Detta 

framgick på skärmen (se figur 3). 

 

 

 

 

Figur 3. Publika respektive anonyma beslut.  

 

När frågor med symbolen publikt beslut visades, se figur 3, var deras beslut inte 

anonyma. De beslut som de fattade när det publika symbolen visades kopplades 

samman med deras namn. Den anonyma bilden, figur 3, visade att det var ett 

100 % anonymt beslut som utfördes. Detta innebar att inte ens försöksledarna 

visste vem som hade svarat vad. Ett publikt beslut som lottades fram för att gälla 

på riktigt presenterades för hela gruppen i slutet av sessionen. De fick också 

information om att en sammanställning över hur deltagarna hade svarat på det 

publika beslutet skulle skickas ut via e-post till samtliga deltagare i 

experimentet. Ett kvitto på donationen till Rädda Barnen som detta experiment 

resulterade i, skulle också skickas till deltagarna senare.  

 

Frågorna kom i en slumpvis ordning för varje enskild deltagare. Vad de svarade 

vid ett beslut hade inget att göra med nästa beslut. Således var alla frågorna 

oberoende av varandra. Efter varje fråga fick de skatta hur de kände sig när de 

hade fattat beslutet. 

 

När testet var slut slumpade datorn fram ett publikt beslut och ett anonymt 

beslut som genomfördes på riktigt. När ett publikt och ett anonymt beslut 

slumpades fram och deltagaren hade valt att ge pengar till Rädda Barnen, drogs 

pengar från dennes ersättning och den specificerade summan donerades till 

Rädda Barnen. Om deltagaren hade valt nej till att donera, fick deltagaren 

behålla den specificerade summan istället. För varje deltagare iordningställdes 

fyra brev: ett publikt brev till försökspersonen (pengar som de valde att behålla) 

och ett publikt brev att ge till Rädda Barnen. Ett anonymt brev till 

försökspersonen (pengar som de valde att behålla) och ett anonymt brev till 

Rädda Barnen.  
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Försöksledaren redogjorde för deltagarna det publika svaret, hur mycket varje 

person hade valt att behålla till sig själv och donerat till Rädda Barnen. De 

anonyma breven delades ut utan redovisning för gruppen. De anonyma breven 

som donerades till Rädda Barnen placerades i en låda, synligt för alla. De fick 

skriva under på kvitto för de pengar som mottogs och uppge deras e-

postadresser.  

 

Två personer missuppfattade instruktionerna och fick göra om testet och har 

inkluderats i analysen. Dock påverkades resultatet inte av detta.  

 

Utöver 1260 kr som gavs av försökspersonerna publikt skänktes även 860 kr till 

Rädda Barnen via de anonymt framlottade besluten. Totalt genererade 

experimentet 2120 kr till Rädda Barnen som faktiskt donerades.  

 

Etiska ställningstaganden  
Den här studien var etikprövad av etikprövningsnämnden (www.epn.se). Enligt 

Bryman (2002) finns det fyra etiska krav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan beskrivs hur de uppfylldes. 

 

Försökspersonerna informerades i samband med brevförfrågningar om 

medverkan till experimentet: experimentets syfte d.v.s. det handlade om 

beslutsfattande, vem vi var, att ersättning utgick för deltagandet, inbjudan till 

informationsmöte innan experimentet genomfördes, experimentets tidslängd, 

samt att deras medverkan var frivillig och att resultatet endast kommer att 

redovisas på gruppnivå (Bryman, 2002). Därutöver fick de även veta (som 

nämnts ovan) på informationsmötet att de inte skulle ske något farligt eller 

krävande uppgifter. Dock fick de inte reda på manipulationen, då det fanns en 

risk att de inte skulle ta experimentet på allvar och engagera sig. Jag berättade 

även att en del av datamaterialet skulle användas i min c-uppsats. Innan 

experimentet började informerades de även om att de hade rätt till att avbryta 

experimentet när som helst om de så önskade. Inget bedrägeri skulle förekomma 

och allt försöksledarna sa skulle genomföras (Bryman, 2002).  

 

Alla tillfrågade lämnade sitt samtycke för undersökningen genom att de lämnade 

sina personuppgifter såsom, namn, ålder och e-postadress. Alla personuppgifter 

bevarades så att obehöriga inte kunde ta del av dem. Dock var en del av 

manipulationen att viss information om hur individen fattat beslut (publika 

beslut) skulle gå ut till övriga deltagare. Vi informerade muntligt och skriftligt 

(brevförfrågan) att deltagarnas svar endast skulle användas för forskningssyftet, 

och redovisas endast på gruppnivå (Bryman, 2002). Dock förblev de anonyma 

besluten anonyma även för försöksledarna.  
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Resultat 
 

Människor är mer generösa när de ger publikt än anonymt 
Ett syfte var att besvara frågeställningen om social signaling har någon effekt på 

beslutet. Experimentdesignen bestod av tre oberoende variabler: social signaling 

(nivåerna publikt och anonymt), från försökspersonen (fyra nivåer: -40, -100,  

-160,  -200 kr) och till Rädda Barnen (fyra nivåer: +40, +100, +160, +200 kr). 

Den beroende variabeln är beslutet (nivåerna ja och nej). En faktoriell 

inomgrupps-ANOVA, 2x4x4 utfördes för att undersöka om faktorerna har någon 

inverkan på beslutet. ANOVA användes för att testa huvudeffekter och 

interaktioner, men då beroende variabeln beslut är dikotom genomfördes även 

parallella icke-parametriska tester: McNemar Change/Cochran Q (Siegel & 

Castellan, 1988) för att säkerställa att resultatet blev den samma.  

 

Huvudeffekterna social signaling F(1,19) = 4.569, p < .05 (McNemar χ²(1) = 

3.92, p < .05), från försökspersonen F(3,19) = 73.510, p < .05 (Cochrane Q (3) 

= 9,60, p < .05) samt till Rädda Barnen F(3,19) = 34.785, p < .05 (Cochrane 

Q(3) = 12.11, p < .05) var alla signifikanta. Således gav försökspersonerna mer 

pengar till Rädda Barnen när besluten var publika (38% accepterade 

donationsbeslut) än vid anonyma beslutsfattandet (35% accepterade 

donationsbeslut).  

 

Det fanns en signifikant interaktion mellan hur mycket försökspersonen 

förlorade och hur mycket Rädda Barnen fick, F(9,19) = 2.283, p < .05). Övriga 

interaktionseffekter var inte signifikanta.  

 

Figur 4 visar att ju mindre summa som försökspersonen förlorade, och ju högre 

summa som Rädda Barnen fick desto mer sannolikt svarade de ja. Generellt blir 

försökspersonerna påverkad av att ge mer när det är publikt, men effekten 

varierar något beroende på de övriga oberoende variablerna.  
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Figur 4. Beslutsfattande baserat på summa till Rädda Barnen, från 

försökspersonen och social signaling. 

 

Känslor påverkar vid donationsbeslut 
Den andra frågeställningen i denna uppsats var att besvara om känslor påverkar 

beslutsfattande att ge pengar till välgörenhetsorganisationer. En faktoriell 

inomgrupps-ANOVA, 2x4x4 användes för att undersöka om de oberoende 

variablerna social signaling (nivåerna publikt och anonymt), från 

försökspersonen (fyra nivåer: -40, -100, -160, -200 kr) och till Rädda Barnen 

(fyra nivåer: +40, +100, +160, +200 kr) påverkar den beroende variabeln känsla 

(fem nivåer: negativt, något negativt, varken eller, något positivt, positivt).  

 

Försökspersonerna kände sig lite mer positiva när de fattade besluten anonymt 

(medel 3,7 på känsloskalan) än vid publikt (medel 3,6 på känsloskalan). Denna 

huvudeffekt av social signaling var dock inte signifikant, F(1,19) = 2.686, p > 

.05.   

 

Det fanns en signifikant huvudeffekt av den oberoende variabeln från 

försökspersonen, F(3,19) = 14.854, p < .05. När försökspersonen förlorade 

förhållandevis lite pengar svarar de mer positivt, se figur 5. När försökspersonen 

förlorade mer pengar, kände de sig negativare.  
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Figur 5. Känsloskattningar baserat på summa till Rädda Barnen, från 

försökspersonen och social signaling.  

 

Ingen signifikant huvudeffekt fanns för den oberoende variabeln till Rädda 

Barnen, F(3,19) = 0.209, p > .05. Det fanns dock en signifikant interaktion 

mellan från försökspersonen och till Rädda Barnen när försökspersonerna 

skattade sin känsla, F(9,19) = 5.357 p < .05. Detta framgår även i figur 5. När 

försökspersonen förlorade lite pengar och Rädda Barnen fick mer pengar desto 

sannolikare var det att de kände sig positivare, se figur 5. När försökspersonen 

förlorade mer pengar och Rädda Barnen fick mer pengar, kände de sig mer 

negativa. Övriga interaktionseffekter var inte signifikanta. 

 

Ett ytterligare test utfördes för att försöka besvara frågeställningen om känslor 

påverkar beslutsfattande att ge pengar till välgörenhetsorganisationer. Ett 

logistisk regressions test användes för att undersöka om personer kommer att 

svara ja eller nej (beroendevariabel) med hjälp av känslor (prediktorvariabel). 

Dessutom är det ett bättre test än ANOVA då det endast predicerar hur de svarar 

på en skala för att testa ja och nej svar. Det fanns en signifikans med den 

logistiska regressionsanalysen, B(1,19) = 93.350, p < .05., Nagelkerke R Square 

= .309. Betavikten för känsloskattningar var signifikant, B = -1.198, Wald 

=182.958, p < .05, vilket betyder att känslor kan predicera beslut.  
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Diskussion 
 

Frågeställningarna var: kan man förklara beslutet att ge pengar till en 

välgörenhetsorganisation med hjälp av social signaling, samt om känslor 

påverkar våra beslut att ge pengar till välgörenhetsorganisationer?  

 

Sammanfattningsvis visade resultaten att försökspersonerna gav generellt mer 

pengar till Rädda Barnen när besluten var publika än vid det anonyma 

beslutsfattandet. Det finns en signifikant interaktion mellan hur mycket 

försökspersonen förlorade och hur mycket Rädda Barnen fick. När 

försökspersonen förlorade en mindre summa och Rädda barnen fick en högre 

summa desto sannolikare sa de ja. 

 

När det gäller känsloskattningen baserat på social signaling var det inte 

signifikant. Oavsett om det var publikt eller anonymt kände de sig ungefär 

likadant inför beslutet. Däremot fanns det en signifikant skillnad från 

försökspersonen när de skattade hur de kände sig för beslutet. De kände sig 

positivare när de inte förlorade så mycket pengar, och mer negativa när de 

förlorade mer pengar. Det var ingen signifikant skillnad baserat på hur mycket 

de gav till Rädda Barnen angående känslor. Det skedde således inte någon stor 

förändring med hur de kände sig då summan ökade till Rädda Barnen.  

 

När de skattade sin känsla fanns det dock en signifikant interaktion mellan från 

försökspersonen och till Rädda Barnen. När försökspersonen förlorade lite 

pengar och Rädda Barnen fick mer pengar desto sannolikare var det att de kände 

sig positiva. När försökspersonen förlorade mer pengar och Rädda Barnen fick 

mer pengar, kände de sig mindre positiva. Övriga interaktionseffekter var inte 

signifikanta. Den logistiska regressionsanalysen bekräftar att känslor kan ha en 

betydelse för hur man fattar beslut.  

 

Resultatdiskussion 
Resultaten överensstämmer med tidigare fynd, d.v.s. när beslutet utfördes 

publikt ökade personens vilja att donera (Ariely m.fl., 2009; Bateson, Nettle, 

Roberts, & 2006; Bénabou & Tirole, 2006; Haley & Fessler, 2005; Izuma m.fl., 

2010; Metereau m.fl., 2011). Generellt blev försöksdeltagarna mer generösa och 

gav mer pengar när det var publikt jämfört med när det skedde anonymt men hur 

mycket personerna gav till Rädda Barnen varierade. Problemet är att det finns en 

huvudeffekt av social signaling generellt men det verkar vara en mycket svag 

effekt. Ingen interaktionseffekt mellan social signaling, och variablerna från 

försökspersonen eller till Rädda Barnen var heller signifikanta. En prediktion 

var att människor ger mindre eller ger mer när andra ser på d.v.s. en interaktion 

mellan faktorerna social signaling och kostnad för sig själv eller pengar till 
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välgörenhetsorganisationen. Möjligtvis beror avsaknaden på sådana 

interaktioner på att manipulationen inte var tillräckligt stark. 

Sammanfattningsvis leder det till att det enbart är ett svagt stöd av social 

signaling motiv vid donationer. Det finns dock (som nämnts ovan) en interaktion 

mellan hur mycket försökspersonen förlorar och hur mycket pengar som går till 

Rädda Barnen. Interaktionseffekten på summavariationen mellan från 

försökspersonen och till Rädda Barnen är en likhet av summavariationen med 

Harbaughs m.fl. (2007) resultat d.v.s. när personerna förlorade mindre gav de 

mer och när de förlorade mer gav de mindre.  

 

Interaktionseffekten mellan variablerna från försökspersonen och till Rädda 

Barnen för känslor skiljer sig dock från Harbaughs m.fl. (2007) 

interaktionseffekt på tillfredställelseskattningar. I likhet med Harbaughs m.fl. 

(2007) studie var försökspersonerna mer positiva när de förlorade lite pengar 

och Rädda Barnen fick mer pengar. Men inte när försökspersonen förlorade en 

hög summa och Rädda Barnen fick mer pengar, då kände de sig mer negativ i 

denna studie. En möjlig förklaring skulle kunna vara att skattningen kom efter 

beslutet där försökspersonen skulle förlora en hög summa och valde att inte ge, 

vilket leder till dåligt samvete och därmed angav deltagare en mer negativ 

känsla.  

 

Warm glow är de känslor som man känner när man gör en god handling 

frivilligt, vilket kan kopplas till mina mått av positiva-negativa känslor inför 

beslut (Harbaughs m.fl., 2007). Försökspersonerna kände sig positiva av att ge 

en viss summa, vilket kan kopplas till att de fick en känslomässig belöning när 

de gav till Rädda Barnen. Vad både denna studie och Harbaughs m.fl. (2007) 

tidigare studie visar är att känslor har betydelse när man fattar ett beslut (Shiv & 

Fedorikhin, 2002; Slovic & Västfjäll, 2010) och framförallt beslut om donation 

till välgörenhet (Harbaugh m.fl., 2007; Slovic & Västfjäll, 2010). Den logistiska 

regressionsanalysen visade att känslor kan predicera beslutsfattandet precis som 

i Harbaughs studie. Det finns ett samband mellan känslor och beslut. 

Beslutsfattandet beror på hur man känner sig inför beslutet.  

 

Överlag är resultaten med denna studie i linje med vad Harbaugh m.fl. (2007) 

fann. Känslor är kopplat med vilka beslut vi väljer samt att beroende på hur 

mycket personen förlorar och hur mycket Rädda Barnen får så avgör det hur 

mycket de ger, mindre eller mer. Det nya resultatet som skiljer sig från 

Harbaughs studie är effekten av social signaling (Ariely m.fl., 2009; Bateson, 

Nettle, Roberts, & 2006; Bénabou & Tirole, 2006; Haley & Fessler, 2005; 

Izuma m.fl., 2010; Metereau m.fl., 2011).   

 

Resultatet av denna studie skulle eventuellt kunna användas för en analys hur en 

skattepolitik ska byggas upp i ett samhälle (Harbaugh m.fl., 2007). Resultatet 
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visar en tendens till att människor donerar mer när det är publikt. De känner sig 

även bättre när de ger pengar till välgörande ändamål. En lösning skulle kunna 

vara att ha frivillig donation, då man får en warm glow och samtidigt framstår 

sig som en bra person inför andra och det medför berömmelse. Ett alternativ är 

lösningen att alla bidrar genom skatten, då man både får en warm glow och är 

altruistisk samt dessutom minskar risken för snålskjuts av andra (Harbaugh 

m.fl., 2007). Civila samhällen fungerar på grund av att människor betalar skatt 

och ger bidrag till välgörande ändamål för att tillhandahålla allmännyttiga 

verksamheter. Varje samhälle behöver allmännyttiga verksamheter men det 

varierar hur de finansieras (Harbaugh m.fl., 2007). I USA är det till exempel 

lägre skatter och offentliga utgifter än i de flesta Europeiska länder men fler 

människor donerar mer frivilligt till välgörenhet i USA (Center for Civil Society 

Studies, i Harbaugh m.fl., 2007). 

 

Ett motargument skulle kunna vara att om warm glow får styra donation, och om 

alla gör som de vill blir bäst – inte fungerar något vidare, särskilt inte i 

samhällen där resurser är ojämnt fördelade. Samhällen som Sverige där donation 

är uppbyggt på altruistiska motiv, d.v.s. genom skatten (Harbaugh m.fl., 2007), 

finns det även ytterligare människor som väljer att ge (frivilligt) utöver via 

skatten. För dessa individer är kanske den känslomässiga vinsten av att agera 

gott är ett viktigt motiv.  

 

Metoddiskussion 
Försökspersonerna fick en ersättning för att de ställde upp. Detta kan ha 

påverkat resultatet och att en viss typ av studenter är mer villiga att ställa upp än 

andra och därmed inte fullt ut representerar populationen (Kjellberg & Sörqvist, 

2011). 

 

En möjlig förklaring till varför manipulationen av social signaling inte var så 

stark, kan ha varit att försökspersonerna inte såg någon skillnad på de publika 

och anonyma symbolerna då de nästan ser oförändrade ut. De kanske blev mer 

fokuserade på summavariationen istället.  

 

Syftet med informationsmötet var att deltagarna skulle få lära känna varandra 

bättre för att förstärka social signaling manipulationen. Enligt Asplund (1987) är 

det tveksamt om man kan se om försökspersonerna har påverkats av social 

signaling då de var mixade utvalda studenter som inte hade någon tidigare 

relation med varandra eller kände varandra som en grupp. De kände inte 

varandra, de hade inga relationer till varandra och hade ganska små möjligheter 

att utveckla en gruppkänsla – inte på så kort tid som på ett möte innan 

experimentet skulle genomföras. De borde betraktas mer som en samling 

människor som inte har några relationer till varandra samt som inte har något 

gemensamt normsystem. En möjlig förklaring är att om de hade känt varandra 
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väl sedan tidigare, hade de kanske blivit mer påverkade av varandras närvaro 

och förmått donera ännu mer vid det publika beslutet än vid det anonyma 

beslutet för att framställa sig själva som en bättre person (Asplund, 1987). Trots 

att försökspersonerna inte känner varandra kan de dock ha reagerat på de 

publika besluten på grund av social responsivitet enligt Asplund (1987). 

Asplund (1987) menar att försökspersonerna kanske tyckte att det både var 

roligt och intressant och var därmed extra mycket engagerade och beter sig 

kanske annorlunda i experimentet. Risken finns att de ansträngde sig mer p.g.a. 

uppmärksamheten från försöksledarna samt av att det just var ett experiment. 

Denna effekt kallas för Hawthorne-effekten (Asplund, 1987; Kjellberg & 

Sörqvist, 2011).  

 

Experimentdesignen var utformad så att besluten kom före känsloskattningen. 

När personerna svarade nej på en hög summa som personen förlorade och en 

hög summa gick till Rädda Barnen var det sannolikare att de kände sig mer 

negativa vid känsloskattning. En möjlig förklaring är att det fick dåligt samvete. 

Det kanske hade varit bättre om man mätte känslorna före och efter besluten för 

att lättare besvara frågan om känslor styr donationsbeslut. Den femgradiga 

känsloskattningen skulle eventuellt även formulerats annorlunda för att gälla 

som ett mer allmänt mått på känslor.  Då hade vi kunnat vara mer säkra på att 

känslor verkligen styr beslut och inte som en följd av att man redan har fattat 

beslutet. Detta är intressant då vi använde samma design som Harbaugh m.fl. 

(2007) med tillägg av social signaling. Trots det kan det ändå hävdas att den här 

designen kan kopplas till att känslor påverkar vilka donationsbeslut man gör 

(Harbaugh m.fl., 2007).  

 

Den ekologiska validitet kan vara låg då jag inte kan dra säkra slutsatser om hur 

pass väl resultaten är tillämpbara i verkliga och vardagliga situationer, då 

människor normalt inte fattar 32 donationsbeslut på en och samma gång 

(Bryman, 2002).  

 

Slutsats 
Syftet var att undersöka vad känslor spelar för roll för beslutet att donera pengar 

till välgörande ändamål samt om social signaling påverkar våra donationsbeslut 

– d.v.s. publika beslut jämfört med anonyma beslut. Studien replikerade tidigare 

fynd som visat att känslor påverkar donationsbeteende. Dessutom ges ett visst 

stöd för social signaling motiv vid monetära donationer. Sammantaget så spelar 

även summorna från försökspersonen och till Rädda Barnen stor roll både för 

vilket beslut som tas, samt vad försökspersonerna känner inför beslutet.  

 

Vidare forskning    
Framtida forskning bör vidare undersöka relationen mellan social signaling och 

donationer. Denna studies design skulle kunna användas igen för fortsatt 
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forskning. En eventuell förändring är att känsloskattnigen istället kommer före 

varje beslut och även formulera frågan mer: ”Hur känner du dig inför beslutet?”. 

Det skulle även vara intressant att undersöka med hjälp av fMRI och mäta 

hjärnaktivering hos försökspersoner med en inomgruppsdesign, dock med den 

nya föreslagna designen. 

 

Kan faktorer som socioekonomisk status, erfarenhet, uppfostran, kultur och 

värderingar spela roll för om man vill donera till välgörenhet? Med både en 

kvantitativ och kvalitativ studie skulle man kunna undersöka denna fråga. En 

inomgruppsdesign och kvalitativa enkätfrågor skulle kunna användas i samband 

med experimentet. Risken är dock att de blir för många försöksbetingelser som 

försökspersonerna ställs inför och att de blir trötta och omotiverade. Av den 

anledningen kan resultatet påverkas så att man inte mäter det man avsett att 

mäta.  

 

Det skulle också vara intressant att undersöka om det skiljer sig mellan kvinnor 

och män i donation gällande social signaling och om känslor påverkar 

donationsbeslut med en experimentell mellangruppsdesign. En annan intressant 

frågeställning är om det finns skillnader i hur mottagliga olika åldersgrupper är 

för social signaling samt hur deras känslor spelar roll vid donationsbeslut 

tillsammans med den sistnämnda designen.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

Brevmall för inbjudan till experiment 

 

Hej 

  

Du har tidigare visat intresse för att delta i ett beteendeekonomiskt experiment 

om beslutsfattande. Forskningsgruppen i beteende- och neuroekonomi söker nu 

deltagare till en ny studie om beslutsfattande.  

 

Ditt deltagande förväntas sammanlagt ta ca 1-1,5 timme och du kommer att 

ersättas med 200 kr för din medverkan.  

 

Ett inledande kort informationsmöte kommer att ske måndagen den 7e 

november kl. 15.15 i A-huset på Campus Valla, vi kommer då berätta lite om 

experimentet och planera in när du kan delta. Observera att du måste kunna 

komma på informationsmötet samt NÅGON av följande experimenttider:  

 

Torsdagen den 10e november kl. 10.00 

Torsdagen den 10e november kl. 13.00 

Fredagen den 11e november kl. 10.00 

 

Om du är intresserad av att delta i studien skickar du ett mail till 

neuroeconomics@iei.liu.se där du specificerar namn, ålder och kön samt 

specificerar om det är någon av de 3 tiderna på Torsdagen respektive Fredagen 

som du ABSOLUT INTE kan komma. Vi tar in de 20 personer som svarar först.  

  

Din medverkan är självklart frivillig och anonym. Resultaten kommer enbart att 

redovisas på gruppnivå. Har du frågor angående studien går det bra att skicka ett 

mail till neuroeconomics@iei.liu.se. 

  

Med vänlig hälsning  

 

Forskningsgruppen i beteende- och neuroekonomi: 

 

David Andersson 

Camilla Josephson 

Hanna Le Thi  

Gustav Tinghög 

 

https://winston.iei.liu.se/squirrelmail/src/compose.php?send_to=neuroeconomics%40iei.liu.se
https://winston.iei.liu.se/squirrelmail/src/compose.php?send_to=neuroeconomics%40iei.liu.se
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