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Sammanfattning 

Antalet hemlösa EU-migranter har på senare år ökat kraftigt i Sverige, och närmare hälften av dem 

saknar inkomstkälla helt medan många andra försörjer sig genom tiggeri. Numera måste individer 

förutom att ta ställning till huruvida de ska ge pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer även 

besluta om de ska ge pengar till tiggande EU-migranter. Utifrån antagandet att det existerar 

asymmetrisk information, och institutionella faktorer som kan påverka individers givande till 

respektive typ av välgörenhet är det intressant att undersöka om det finns skillnader i benägenheten 

att ge till tiggande EU-migranter jämfört med etablerade välgörenhetsorganisationer.  

Forskningsstudiens huvudsakliga syfte är att undersöka benägenheten hos individer att ge pengar till 

tiggande EU-migranter jämfört med etablerade välgörenhetsorganisationer. Vidare är syftet också att 

identifiera och analysera olika individspecifika egenskaper som tänkbart påverkar individers givande 

till respektive typ av välgörenhet. För att besvara syftet samlas primärdata in i Linköping genom en 

enkätundersökning och analyseras sedan med hjälp av ekonometriska verktyg.  

Forskningsstudiens resultat indikerar att individer generellt är mindre benägna att ge pengar till 

tiggande EU-migranter jämfört med etablerade välgörenhetsorganisationer. De egenskaper som 

påverkar individers benägenhet att ge pengar till tiggande EU-migranter är kön, ålder, härkomst, 

kunskap om tiggande EU-migranters livssituation samt inställning till lagförslag att förbjuda tiggeri. I 

jämförelse till detta påverkar ålder, utbildning, härkomst, om de ingått äktenskap samt sociala faktorer 

givandet till etablerade välgörenhetsorganisationer. 

 

 

Nyckelord: Välgörenhet, Benägenhet, Etablerade välgörenhetsorganisationer, Tiggande EU-migranter, 

Altruism, Warm-glow, Sociala faktorer, Asymmetrisk information, Institutionella faktorer 
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Abstract  

In recent years, the number of homeless EU migrants has increased substantially in Sweden, and 

almost half of them lack an income whereas many others live by begging. Nowadays, individuals in 

addition to decide whether to give money to established charities also have to decide whether to give 

money to begging EU migrants. Based on the assumption that asymmetric information and 

institutional factors exists, which can affect each type of willingness to donate to charity, it is 

interesting to investigate whether there are differences in propensity to give money to begging EU 

migrants compared to established charities. 

The purpose of the research study is to examine individual’s propensity to give money to begging EU 

migrants compared to established charities. Furthermore, the aim is also to identify and analyze 

various individual characteristics that conceivably affect individuals' donation to each type of charity. 

To answer the purpose of the research study primary data is collected in Linkoping city by a 

questionnaire and the material is analyzed with econometric models.  

The results of the study indicate that individuals generally are less likely to give money to begging EU 

migrants compared with established charities. Variables that affect individuals' willingness to give 

money to begging EU migrants are gender, age, descent, knowledge of begging EU migrants living 

situation and attitude towards banning begging. Factors that affect the willingness to donate to 

established charities are age, education, descent, married, and social factors announcement to 

established charities.  

 

 

Keywords: Charity, Propensity, Established charities, Begging EU migrants, Altruism, Warm-glow, 

Social factors, Asymmetric information, Institutional factors 
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Förord 
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1. Inledning 

Svenskar donerar varje år en stor summa pengar till välgörenhet. Insamlingsorganisationerna slog 

rekord år 2013 och fick totalt in 16,8 miljarder kronor, varav 5,8 miljarder bestod av donationer till 

etablerade välgörenhetsorganisationer med 90-konton1 (Svensk Insamlingskontroll 2013). Det finns 

både små och stora hjälporganisationer i Sverige med aktiva 90-konton och de kategoriseras beroende 

på var de är verksamma, vilket ändamål de samlar in pengar för samt vilket verksamhetsområde de 

arbetar inom (Svensk Insamlingskontroll 2015). En förutsättning för att insamlingsorganisationer ska 

beviljas ett 90-konto är att deras verksamhet präglas av sådan struktur att den går att kontrollera 

(Svensk Insamlingskontroll 2015). Med detta menas exempelvis att insamlingsorganisationerna 

redovisar vad donerade summor, från såväl privatpersoner som företag, används till för att realisera 

syftet med insamlingen. Benägenheten att ge pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer i 

Sverige har ökat varje år sedan 2006 och några av de största insamlingsorganisationerna är Rädda 

barnen, Svenska kyrkan, UNICEF, Röda korset, Läkare Utan Gränser och Cancerfonden (Svensk 

Insamlingskontroll 2013). En annan typ av välgörenhet i Sverige idag, som inte inkluderas bland de 

etablerade välgörenhetsorganisationerna, men som är mer aktuell än på länge är att ge pengar till 

tiggare.  

Den 1 januari år 1994 trädde EES-avtalet2 i kraft vilket ger företag och människor bosatta i ett EU/EES-

land lagstadgad rätt att fritt röra sig inom unionens gränser. Tillsammans med expansionen av EU mot 

flertalet länder i Östeuropa har det medfört att antalet utländska EU-migranter i Sverige har ökat 

(Nyberg 2013), och närvaron av hemlösa EU-migranter i svenska städer utgör ett aktuellt ämne i den 

mediala debatten. Bland annat diskuteras huruvida privatpersoner bör ge pengar till tiggande EU-

migranter, vilka skyldigheter Sverige har som land och om ett förbud av tiggeri skulle kunna vara ett 

alternativt sätt att hjälpa tiggarna ur fattigdom (Rothstein 2013; Magnusson 2014; Hammarberg 2014). 

Utöver införandet av fri rörlighet är det också tänkbart att det ökade antalet tiggande EU-migranter i 

Sverige till viss del kan förklaras av att närliggande länder infört olika former av tiggeriförbud 

                                                           
1 Insamlingsorganisationer med 90-konton har enligt Svensk Insamlingskontroll beviljats att bedriva offentlig insamling för 

humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål (Svensk Insamlingskontroll 2015). 

2 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, är ett frihandelsavtal mellan EU:s medlemsländer och EES-länderna Island, 

Norge och Liechtenstein (EU-upplysningen 2014). 
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(Gripenberg & Löfgren 2014)3. Av de EU-migranter som kommer till Sverige är ungefär hälften av dem 

från Rumänien, men många kommer även från Bulgarien och Slovakien (Socialstyrelsen 2013).  

Valet att ge pengar till tiggande EU-migranter är numera ett beslut individer i Sverige ställs inför 

nästintill dagligen; ska jag skänka pengar till den tiggande främlingen på gatan eller ska jag avstå från 

det? 

1.1 Problemdiskussion 

Forskning inom området Economics of giving4 fokuserar till stor del på individers givande till 

välgörenhet generellt eller till etablerade välgörenhetsorganisationer. Tiggeri som samhällsproblem 

får mer uppmärksamhet i den offentliga debatten relativt den plats det får inom ekonomisk forskning 

(Muñoz 2013).  Trots att tiggeriet är aktuellt i Sverige genom det ökade antalet tiggande EU-migranter 

(Sveriges Kommuner och Landsting 2015) finns det relativt lite forskning kring individers givande till 

dessa människor.  

Individer fattar dagligen beslut utan tillgång till perfekt information (Frank & Cartwright 2013), vilket 

sannolikt är ett förekommande problem när individer beslutar om de ska ge pengar till välgörenhet 

eftersom bidragsgivare sällan med absolut säkerhet kan veta vad deras bidrag kommer finansiera. 

Enligt tidigare forskning finns det indikationer om att det råder asymmetrisk information mellan 

bidragsgivare och tiggare (McIntosh & Erskine 2000), och att tillgången till trovärdig information har 

betydelse för vilket belopp bidragsgivare skänker (Elmoznino & Saginer 2012). En del tiggande EU-

migranter i Sverige använder fotografier eller bedjande meddelanden skrivna på exempelvis kartong 

för att framhäva sin utsatthet. Detta kan tänkbart bedömas som ett försök av EU-migranterna att 

minska den asymmetriska informationen som antagligen råder mellan dem själva och potentiella 

bidragsgivare.  

Etablerade välgörenhetsorganisationer hanterar tänkbart informationsasymmetri genom exempelvis 

reklam, årsredovisningar eller nyhetsbrev till bidragsgivare5. Jämfört med tiggande EU-migranter i 

                                                           
3 Exempel på länder som infört olika former av tiggeriförbud är Storbritannien, Danmark, Norge och Nederländerna 

(Gripenberg 2014). 

4 Economics of giving är ett ämnesområde inom ekonomisk vetenskap och forskning som fokuserar på individers osjälviskhet 

och givande generellt. Området har fått ett uppsving av studier under den senare delen av 1900-talet och pionjärer inom 

Economics of Giving är exempelvis Adam Smith, John Stuart Mill, Ysidro Edgeworth , Vilfredo Pareto , Léon Walras eller Philip 

Wicksteed (Kolm 2006). 

5 Se till exempel Plan Sverige (2015) där de informerar bidragsgivare om sin verksamhet.  
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Sverige har de större etablerade välgörenhetsorganisationer sannolikt fler möjligheter att 

marknadsföra behovet av välgörenhet.  Hemlösa EU-migranter som försörjer sig genom tiggeri är sällan 

kopplade till någon specifik hjälporganisation eller myndighet utan samlar ofta in pengar genom någon 

form av gatubaserad välgörenhet.  

En annan faktor som tänkbart påverkar individer i deras beslutsfattande är institutionella faktorer. 

Människor är inte sterila individer som agerar helt isolerat och rationellt utefter konsekventa 

preferensordningar (North & Denzau 1994) utan fattar snarare beslut utifrån inlärda trossystem 

baserade på exempelvis kognitiva strukturer och individuella erfarenheter (ibid.). Formella regler och 

informella normer skapade utifrån exempelvis moraliska värderingar eller samhällets attityder till 

medmänniskor generellt påverkar individers beteenden (North 2006). Enligt tidigare forskning råder 

det en kulturellt betingad princip om ömsesidighet som medför att många individer förväntar sig någon 

form av gentjänst när de ger pengar till välgörenhet (Hansson 2014; McIntosh & Erskine 2000). 

Etablerade välgörenhetsorganisationer är aktiva och många av dessa levererar någon form av 

gentjänst, till exempel genom att bidra till forskning om sjukdomar, medan tiggande EU-migranter 

istället ber om pengar direkt i hand utan att generera någon konkret form av motprestation till 

bidragsgivaren.  

Utifrån antagandet att det råder asymmetrisk information, och att institutionella faktorer sannolikt 

påverkar individers givande, är det intressant att undersöka om individers benägenhet att ge pengar 

till välgörenhet skiljer sig åt beroende på om mottagaren är en tiggande EU-migrant eller en etablerad 

välgörenhetsorganisation. Det är även intressant att undersöka i vilken utsträckning etablerad teori 

och tidigare forskning inom Economics of giving går att applicera på tiggande EU-migranter som en typ 

av välgörenhet; och hur olika individspecifika egenskaper påverkar, eller inte påverkar, de två olika 

typerna av givande samt hur de skiljer sig åt. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med uppsatsen är att undersöka benägenheten hos individer att ge pengar till tiggande EU-

migranter jämfört med etablerade välgörenhetsorganisationer; samt att identifiera och analysera 

individspecifika egenskaper som kan påverka individers benägenhet att ge pengar till respektive typ av 

välgörenhet. I denna studie undersöks och besvaras följande tre forskningsfrågor: 

 Hur skiljer sig individers benägenhet att ge pengar till tiggande EU-migranter jämfört med att 

ge pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer? 
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 Vilken påverkan har kön, ålder, inkomst, utbildning, religion, äktenskap, antal barn i hushållet, 

härkomst och sociala faktorer på individers benägenhet att ge pengar till tiggande EU-

migranter jämfört med att ge pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer? 

 Hur påverkas individers benägenhet att ge pengar till tiggande EU-migranter av deras kunskap 

om tiggarnas livssituation generellt och deras ställningstagande angående att eventuellt 

förbjuda tiggeri? 

1.4 Genomförande  

Forskningsarbetet genomsyras av kvantitativa arbetsformer och de metoder som valts ut för att 

besvara uppsatsens syfte respektive forskningsfrågor är enkätundersökning i kombination med 

ekonometrisk analys. För att undersöka individers benägenhet att ge pengar till tiggande EU-migranter 

jämfört med etablerade välgörenhetsorganisationer genomförs en enkätundersökning i Linköpings 

stad. Identifiering och analys av olika egenskaper som kan påverka individers benägenhet att ge pengar 

till respektive typ av välgörenhet sker genom ekonometrisk analys i statistikprogrammet EViews. 

Författarna ämnar utföra undersökningsarbetet och analysera resultaten i enlighet med 

Vetenskapsrådets rekommendationer gällande forskningsetik (Gustafsson, Hermerén & Petersson 

2011). 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsens empiri grundar sig på primärdata insamlad i Linköpings stad genom enkätundersökning. 

Anledningen till att data enbart samlas in i Linköpings stad är att tiden för denna uppsats omfattar 20 

veckors arbete och då författarna bor i Linköping besparas begränsade tid- och kostnadsresurser 

genom att studien utförs i området.  

I denna uppsats kommer benägenheten att ge pengar till tiggande EU-migranter jämfört med 

etablerade välgörenhetsorganisationer att undersökas. Tiggande individer med exempelvis svenskt 

personnummer kommer inte att beaktas. Enligt Socialstyrelsen (2013) utgör EU-migranterna en 

heterogent utsatt grupp som skiljer sig från hemlösa individer i Sverige enligt traditionell definition. 

Tiggande EU-migranter har inte problem med exempelvis alkohol eller droger i samma utsträckning 

som många hemlösa med svenskt personnummer, utan de utgör mestadels människor som befinner 

sig på flykt undan fattigdom och diskriminering i respektive hemländer (ibid.). 



5 
 

1.6 Forskningsbidrag 

Denna forskningsstudie ämnar att utvidga kunskapen om individers givande till tiggande EU-migranter 

i Sverige då det i dagsläget finns relativt lite forskning inom detta område. Det verkar inte heller finnas 

någon statistik över svenska individers givande till denna typ av välgörenhet, vilket medför att deras 

benägenhet att ge pengar till tiggande EU-migranter inte går att uppskatta. Denna forskningsstudie 

har för avsikt att öka kännedomen om individers benägenhet att ge pengar till tiggande EU-migranter 

jämfört med etablerade välgörenhetsorganisationer. Till detta ämnar studien applicera teori och 

tidigare forskning inom ämnesområdet Economcis of giving på tiggande EU-migranter som en typ av 

välgörenhet, för att öka förståelsen huruvida denna typ av givande går att analysera på liknande sätt 

som individers givande till etablerade välgörenhetsorganisationer.  

Utöver detta kan studien vara av praktisk nytta för hjälporganisationer som samlar in pengar för olika 

typer av välgörenhetsändamål, eftersom uppsatsen också ämnar bidra med en ökad kunskap kring 

vilka individspecifika egenskaper som påverkar individers benägenhet att ge pengar till tiggande EU-

migranter och etablerade välgörenhetsorganisationer. 

1.7 Disposition 

Kapitel 2 – Referensram presenterar relevant teori och tidigare forskning inom ämnesområdet 

Economics of giving. 

Kapitel 3 – Metod presenterar studiens valda undersöknings- och analysmetod. Arbetet med enkäten 

och datainsamlingen redovisas och logistisk regression som analysverktyg presenteras.   

Kapitel 4 – Resultat och analys presenterar fyra logitmodeller formulerade för att beskriva 

sannolikheten att individer ger pengar till tiggande EU-migranter jämfört med etablerade 

välgörenhetsorganisationer vid minst enstaka tillfällen och frekvent givande. Därefter analyseras 

signifikanta förklaringsvariablers påverkan på sannolikheten att individer ägnar sig åt respektive typ av 

givarbeteende. Signifikansnivå och genomsnittliga marginalsannolikheter presenteras i tabell 2.  

Kapitel 5 – Diskussion presenterar en djupare diskussion kring uppsatsens forskningsfrågor.  

Kapitel 6 – Slutsatser redovisar koncist forskningsstudiens centrala slutsatser och svar på 

forskningsfrågor.  

Kapitel 7 - Perspektiv och framtida forskning diskuterar vad den här studien kan användas till och 

presenterar intressanta områden som framtida forskning kan undersöka.     
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2. Referensram 

Utifrån neoklassisk teori är den ekonomiska människan en individuell nyttomaximerare som antas 

agera isolerat efter konsekventa preferenser, och utifrån ett rationalistiskt perspektiv kan individers 

beteende att ge pengar till välgörenhet anses irrationellt vid en första anblick (Frank & Cartwright 

2013). Detta eftersom pengar som skänks till välgörenhet alternativt hade kunnat användas till privat 

konsumtion av varor och tjänster. Inom ämnesområdet Economics of giving utgör altruism ett centralt 

begrepp (Kolm 2006) och förekomsten av altruistiska preferenser i individers nyttofunktioner är ett 

sätt att kombinera osjälviskhet med neoklassisk nyttoteori (ibid.). 

2.1 Ren altruism  

Altruism innebär preferenser hos individer att vilja någon annan person väl utan en direkt önskan om 

motprestation, vilket medför att individer vid beslutsfattande agerar till förmån för andra personers 

välmående (Kolm 2006). Granström (2007) modellerar detta genom att införa altruistiska preferenser 

i en nyttofunktion:  

𝑁𝑦𝑡𝑡𝑜𝑓𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛: 𝑈𝑖 = 𝑢𝑖(𝑐𝑖) +  𝛼𝑢𝑗(𝑐𝑗),           𝑑ä𝑟 𝑖, 𝑗 = 1, … 𝑛                                             [2.1]       

Den totala nyttan individ (i) upplever beror inte enbart av dennes individuella nytta,  

utan också av den nytta som en annan person (j) upplever. Preferensparametern (α) representerar 

individ (i) grad av altruism gentemot individ (j). Ju större värde på preferensparametern, desto större 

genomslag får individ (j) upplevda nytta i individ (i) nyttofunktion (ibid.). Värt att påpeka gällande 

ovanstående nyttofunktion är att individer tänkbart även kan beakta upplevd nytta hos en grupp 

individer.  

2.2 Warm-glow: oren altruism 

En alternativ teori till ren altruism är warm-glow: oren altruism som förklarar att individer inte enbart 

ger pengar till välgörenhet på grund av altruistiska skäl, utan också på grund av egoistiska skäl 

(Andreoni 1990). Individer mår bra av själva handlingen att ge till välgörenhet och upplever en så kallad 

warm-glow känsla när de bidrar till total konsumtion av kollektiva nyttigheter6 (ibid.). Andreoni (1990) 

modellerar en nyttofunktion utifrån teorin warm-glow: oren altruism på följande sätt: 

                                                           
6 En kollektiv nytta innebär en vara eller tjänst som kännetecknas av två grundläggande egenskaper: (1) icke-rivalitet  
och (2) icke-exkluderbarhet (Frank & Cartwright 2013). Inom Economics of giving är det vanligt att analysera individers 
givande till exempelvis välgörenhet eller allmännyttiga ändamål som att de konsumerar kollektiva nyttigheter (Kolm 2006). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Varor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tj%C3%A4nst
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Exkludering&action=edit&redlink=1
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𝑁𝑦𝑡𝑡𝑜𝑓𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛: 𝑈𝑖 = 𝑈𝑖(𝑥𝑖, 𝑌, 𝑔𝑖),           𝑑ä𝑟 𝑖 = 1, … 𝑛                                            [2.2] 

 

Den totala nyttan individ (𝑖) upplever beror av dennes privata konsumtion, 𝑥𝑖, total konsumtion av 

kollektiva nyttigheter, 𝑌, och av dennes privata bidrag till total konsumtion av kollektiva nyttigheter, 

𝑔𝑖. I modellen förekommer individ (𝑖) privata bidrag till kollektiva nyttigheter på två ställen: först som 

en del av den totala konsumtionen av kollektiva nyttigheter, 𝑌, och sedan igen som privat bidrag, 𝑔𝑖. 

Om individ (i) har en nyttofunktion som ser ut på följande sätt: 𝑈𝑖 = 𝑈𝑖(𝑥𝑖, 𝑌) beaktar denne enbart 

total konsumtion av kollektiva nyttigheter och privat konsumtion, och präglas därmed av altruistiska 

preferenser. Har individ (i) istället en nyttofunktion som ser ut på följande sätt: 𝑈𝑖 = 𝑈𝑖(𝑥𝑖, 𝑔𝑖  ) beaktar 

denne enbart sin privata konsumtion och sitt privata bidrag till kollektiva nyttigheter och präglas 

därmed enbart av egoistiska preferenser. När individen beaktar både privat konsumtion, total 

konsumtion av kollektiva nyttigheter och det privata bidraget till kollektiva nyttigheter präglas denne 

av warm-glow: orena altruistiska preferenser. 

2.3 Sociala faktorer  

Enligt en teori utvecklad av Becker och Murphy (2003) fungerar sociala faktorer i individers miljö som 

komplement till individers konsumtion av varor och tjänster. Exempelvis är det mer sannolikt att en 

individ röstar på ett visst parti, bär slips eller köper en ny bil om dennes vänner redan röstar på det 

partiet, bär slips eller har en ny bil (ibid.). Tänkbart är att individer som ger pengar till välgörenhet gör 

detta av egoistiska skäl som bottnar i sociala faktorer. Till exempel kan individer ge pengar för att 

erhålla prestige, beröm, tacksamhet, beundran eller kärlek från andra individer (Kolm 2006). Det är 

även tänkbart att individer ger pengar till välgörenhet för att befria sig från skuldkänslor över eget 

välstånd relativt andra. Ellingsen (2008) understryker detta genom att påpeka att individer tenderar 

att känna skam dels när andra tycker illa om deras person, och dels när andra personer tycker illa om 

deras handlingar. Enligt Becker & Murphy (2003) kan förekomsten av sociala faktorer som påverkar 

individers beteende modelleras på följande sätt:  

𝑁𝑦𝑡𝑡𝑜𝑓𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛: 𝑈𝑖 = 𝑈𝑖(𝑥𝑖, 𝑦𝑖 , 𝑆),           𝑑ä𝑟 𝑖 = 1, … 𝑛                                                                           [2.3] 

 

Den totala nyttan individ (i) upplever beror dels på dennes privata konsumtion av varor och tjänster, 

𝑥𝑖, och 𝑦𝑖, och dels på sociala faktorer7 i dennes miljö, 𝑆. Förändringar i 𝑆 fungerar som komplement 

till individers privata konsumtion och påverkar direkt deras konsumtion av varor och tjänster (ibid.).  

                                                           
7 Sociala faktorer innebär enligt Becker & Murphy (2006) sociala influenser som påverkar individers totalt 
upplevda nytta genom lager av socialt kapital; till exempel normer, kultur och religion.  
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2.4 Asymmetrisk information 

Information utgör en viktig input vid beslutsfattande (Frank & Cartwright 2013). Neoklassisk teori antar 

ofta att individer har tillgång till perfekt information och agerar rationellt, vilket är två antaganden som 

ofta inte stämmer i verkligheten då individer många gånger är dåligt informerade eller saknar möjlighet 

att agera fullt rationellt (ibid.). Till detta kan individer vara dåligt informerade i relation till andra, och 

denna skillnad i information benämns som asymmetrisk information. I dagsläget finns det relativt lite 

forskning om exempelvis hur asymmetrisk information påverkar individers givande till tiggande EU-

migranter i Sverige. Två av källorna som behandlas i denna uppsats är masteruppsatser, och författarna 

vill understryka att de ser på dessa källor kritiskt och ämnar använda dessa studier som källor till 

inspiration i diskussionkapitlet snarare än som källor till att kunna dra generella slutsatser. 

McIntosh och Erskine (2000) undersöker vilken attityd och vilka upplevelser människor i Skottland har 

gentemot tiggare, och deras resultat indikerar att asymmetrisk information utgör en central faktor vid 

beslutsfattande om att ge pengar till tiggare. Asymmetrisk information uppstår eftersom enbart 

tiggarna själva vet om de är genuint fattiga och det är svårt att visa vad bidraget kommer finansiera. 

Osäkerhet om huruvida tiggare försöker vilseleda medför att en del individer väljer att inte ge pengar 

till tiggare (ibid.). Elmoznino och Saginer (2012) presenterar resultat i sin masteruppsats som indikerar 

att förekomst av asymmetrisk information påverkar individers benägenhet att ge pengar till tiggare i 

Sverige. Deras resultat går i enlighet med McIntosh & Erskine (2000) men de fastställer också att 

trovärdig information om tiggarens livssituation påverkar bidragsgivarnas genomsnittliga bidrag.  

Potentiella bidragsgivares osäkerhet kring vad ett eventuellt bidrag till tiggande EU-migranter 

finansierar är något Hansson (2014) diskuterar i sin masteruppsats. Det råder osäkerhet hos 

intervjupersonerna om tiggande EU-migranter verkligen är fattiga och de baserar mycket av sina 

åsikter kring tiggarna på obekräftad information, som exempelvis rykten. En del av intervjupersonerna 

uttrycker att antingen de själva, eller någon de känner, har sett tiggare med personliga tillhörigheter 

som exempelvis en mobiltelefon eller dunjacka (ibid.). Parallellt med detta redogör Hansson (2014) för 

att intervjupersonerna även hämtar information från mediekanaler och uttalanden från sakkunniga 

inom området. I den mediala debatten uttrycks exempelvis att EU-migranternas fattigdom är en följd 

av miserabla livsförhållanden och diskriminering i hemlandet, och att tiggeriet är rationellt beteende 

och något som alla individer skulle ägna sig åt om de befann sig i liknande situation. Vilken typ av 

information personer generellt väljer att förlita sig på är enligt Hansson (2014) relativt godtyckligt och 

verkar bero på hur varje person ser på tiggeri generellt. 
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2.5 Institutionella faktorer 

Institutioner är ett begrepp som på senare år blivit mer vanligt förekommande inom 

samhällsvetenskapliga forskningsområden som exempelvis psykologi och sociologi, samt även inom 

ekonomi på grund av utvecklingen av ämnesområdet institutionell teori (Hodgson 2006). Institutioner 

kan på ett övergripande sätt definieras som ett system av etablerade regler som strukturerar sociala 

interaktioner. Det finns både informella institutioner, till exempel outtalade sociala normer, och 

formella institutioner, som exempelvis strikta lagar. Existerande regler, informella som formella, 

medför restriktioner men kan även möjliggöra interaktioner eller underlätta individers val och beslut i 

sociala samhällen (ibid.). Till exempel kan trafikregler både begränsa individers frihet men samtidigt 

medföra en ökad säkerhet på vägarna.  

Tiggare i Norden har under historien förknippats med exempelvis fattigdom, lösdriveri och kriminalitet, 

och denna uppfattning är nästintill oförändrad fram till idag (Mäkinen 2013). Den mentala 

föreställningen om att tiggare betraktas som kriminella, asociala personer kan tänkbart medföra 

generella uppfattningar om att de utgör ett allmänt hot mot säkerheten i samhället (ibid.). Tänkbart är 

att en del individer upplever mötet med tiggare som något problematiskt och obekvämt, och att deras 

beslut att ge, eller inte ge, pengar beror på en blandning av ekonomiska, sociala och moraliska 

överväganden (McIntosh och Erskine 2000). 

2.6 Sambandet mellan olika förhållanden som påverkar individers givande 

I Figur 1 visas ett hierarkiskt schema över hur författarna ser på förhållandet mellan olika teorier till 

varför individer ger pengar till välgörenhet och benägenheten att ge pengar till tiggande EU-migranter 

respektive etablerade välgörenhetsorganisationer. 

 

 

 

 

 

Figur 1: Förhållandet mellan olika teorier om individers givarbeteende, asymmetrisk information och deras benägenhet att ge 
pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer respektive tiggande EU-migranter.  
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Kommentar: Författarnas egen figur.  

Individer ägnar sig åt olika givarbeteenden som kan härledas ur 3 stycken välgörenhetsteorier. Värt att 

påpeka är att individers givarbeteenden sannolikt aldrig helt präglas av exempelvis ren altruism 

(Mourão 2008; Andreoni 1990), utan att givarbeteendet förmodligen uppstår genom en kombination 

av bakomliggande skäl som kan härledas till samtliga tre teorier. I ett andra steg är det tänkbart att 

individers benägenhet att ge pengar till respektive typ av välgörenhet påverkas av yttre faktorer som 

exempelvis asymmetrisk information och institutionella faktorer. 

I denna forskningsstudie antas den asymmetriska informationen vara högre mellan bidragsgivare och 

tiggande EU-migranter jämfört med etablerade välgörenhetsorganisationer. Författarna har en 

hypotes om att detta sannolikt kommer visa sig i forskningsstudiens resultat genom att individer 

generellt är mindre benägna att ge pengar till tiggande EU-migranter. Vidare anser författarna att det 

är sannolikt att individers givarbeteende även påverkas av institutionella faktorer som kan ge upphov 

till skillnader i benägenheten att ge till respektive typ av välgörenhet. 

2.7 Signifikanta förklaringsvariabler 

Forskningsstudier som beaktas i denna litteraturstudie undersöker hur olika individspecifika 

egenskaper påverkar individers givande till välgörenhet generellt och etablerade 

välgörenhetsorganisationer. Sju stycken individspecifika egenskaper presenteras i detta avsnitt: kön, 

ålder, inkomst, utbildning, religion, äktenskap och antal barn. Anledningen till att dessa egenskaper 

behandlas speciellt i denna uppsats är dels att författarna anser att de är intressanta för att förklara 

individers givande till välgörenhet generellt; samt dels då dessa egenskaper påverkar individers 

givande till etablerad välgörenhet enligt tidigare forskning. Det är intressant att undersöka vilken 

betydelse dessa variabler har för att förklara givandet till tiggande EU-migranter jämfört med 

etablerade välgörenhetsorganisationer och analysera eventuella skillnader.  

Benägenheten att ge pengar till 
tiggande EU-migranter respektive

etablerade välgörenhets-
organisationer

Givarbeteende

Ren altruism

Warm-glow:
oren altruism

Sociala 
faktorer

Assymetrisk 
information

Institutionella 
faktorer
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Tidigare forskning som presenteras nedan har mestadels använt sig av sekundärdata där en annan 

organisation genomfört någon form av enkät- eller intervjuundersökning. Generellt är det många 

individer som deltagit i dessa forskningsstudier, och i de studier där författarna inte uttryckligen anger 

antal respondenter är det fler än 1000 individer som deltagit. 

2.7.1 Kön 

Andreoni, Brown och Rischall (2003) undersöker skillnader i individers bidrag till välgörenhet beroende 

på kön och resultatet av deras studie indikerar att kvinnor är mer sannolika att ge pengar till 

välgörenhet. Därtill hävdar de att män ger mer till välgörenhet när priset är lågt medan kvinnor skänker 

mer när priset är högt. Vidare klargör de att män ger större summor till färre organisationer jämfört 

med kvinnor och att män i högre grad ger till rekreation medan kvinnor i större utsträckning prioriterar 

utbildning och hälsa. Charity Aid Foundations (2005) rapport över britters bidrag till välgörande 

ändamål fastslår liknande samband. De hävdar att kvinnor ger till välgörenhet oftare än män men en 

mindre summa totalt, troligen på grund av att de generellt tjänar mindre. I motsats till detta hävdar 

Dufwenberg & Muren (2006) i en svensk studie med 388 respondenter att det inte finns några 

signifikanta skillnader mellan män och kvinnors givande till välgörenhet. 

Att mäta skillnader i givande beroende på kön kan vara komplicerat eftersom det i de flesta hushåll 

finns flera vuxna individer som tillsammans fattar de ekonomiska besluten (Wiepking & Bekkers 2012). 

Burgoyne et al. (2005) genomförde en studie i Storbritannien som baserades på samtal i fokusgrupper 

med 28 individer där de konstaterar att mer planerade och större bidrag till 

välgörenhetsorganisationer ofta utgör ett gemensamt beslut i ett hushåll medan mindre och mer 

spontana donationer är individuella beslut. 

2.7.2 Ålder 

Flera studier påvisar ett positivt samband mellan individers ålder och deras donationer till välgörenhet 

(Bekkers & Wiepking 2011). Lyons och Nivison-Smith (2006) undersöker bland annat hur 

australiensares ålder påverkar deras donationer till välgörenhetsorganisationer generellt och de finner 

att äldre individer signifikant ger mer och med större sannolikhet än yngre individer. Mesch et al. 

(2006) genomför en studie i Indiana, USA, där de finner samma samband som studien ovan, alltså att 

äldre individer tenderar att donera mer och med högre sannolikhet än yngre individer.  

Srnka et al. (2003) finner i sin studie med drygt 260 respondenter att äldre individer i Österrike ofta 

ger till social service, sjukvård och akut bistånd. De konstaterar att det kan bero på att äldre individer 

förväntar sig att de kommer att använda den typen av hjälp mer än yngre individer. Studien baserades 

på primärdata som samlades in genom ett frågeformulär.  
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2.7.3 Utbildning 

Det finns många studier8 som indikerar att utbildning påverkar den summa individer ger till 

välgörenhet positivt och i en amerikansk undersökning finner Houston (2006) att det dessutom finns 

ett signifikant samband mellan sannolikheten att ge pengar till välgörenhet och utbildning. Det finns 

indikationer om att individer med hög utbildning har större tendenser att göra regelbundna 

insättningar på konton i form av ett medlemskap medan lägre utbildade i större utsträckning bidrar i 

gatuinsamlingar (Srnka et al. 2003), vilket till exempel innebär att de ger till organisationer som samlar 

in pengar via bössor.  

2.7.4 Inkomst 

Det har gjorts många studier som behandlar sambandet mellan inkomst och donationer till 

välgörenhet och nästintill alla visar att det finns ett positivt samband (Wiepking & Bekkers 2012). Hur 

sannolikheten att donera påverkas av inkomst och välstånd är mer ifrågasatt. Cowley et al. (2011) 

analyserar andrahandsdata från Storbritannien som är insamlat årligen under tidsperioden 1978-2008. 

Enligt deras resultat är det betydligt fler av de rikaste tio procenten som donerar pengar till 

välgörenhet relativt de fattigaste tio procenten. Wiepking (2007) konstaterar däremot i en holländsk 

studie att skillnaden i sannolikhet att en rik donerar till välgörenhet och att en fattig gör det är liten 

och dessutom inte signifikant.  

2.7.5 Äktenskap 

Enligt Mesch et al. (2006) ökar sannolikheten att individer ger pengar till välgörenhet när de ingår 

äktenskap. Ökningen är störst för män, ungefär 6 % medan den för kvinnor är ungefär 1-3 %. Även 

Hrung (2004) visar med amerikansk data att den totala summan som individer ger till välgörenhet ökar 

när individer ingår äktenskap. Men det finns också studier som indikerar att detta samband inte 

existerar. Carroll et al. (2005) genomförde en ekonometrisk analys med data från the Irish Household 

Budget Survey. De hävdar utifrån studiens resultat att det inte finns några samband mellan varken 

sannolikheten att individer donerar, eller summan av individers donationer, och individers 

äktenskapliga status. 

 

                                                           
8 Två exempel på studier är Lyons och Nivison-Smith (2006) och Brown och Ferris (2007). Se Bekkers och Wiepkings (2011) 

litteraturstudie för fler exempel.  
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2.7.6 Antal barn  

De flesta studier visar på ett positivt samband mellan antal barn och individers bidrag till välgörenhet 

(Wiepking & Bekkers, 2012). Carroll et al. (2005) hävdar i en studie genomförd på Irland att det finns 

ett positivt samband mellan antal barn och sannolikheten att individer ger pengar till välgörenhet, men 

inte med summan individen ger. Cowley et. al. (2011) undersöker data ifrån Storbritannien och 

konstaterar att individer med barn har större tendenser att donera och ger större summor än individer 

utan barn. Men även inom det här området finns det studier som motsäger varandra.  Houston (2006) 

visar att det inte finns något signifikant samband mellan antal barn och sannolikheten att individer ger 

till välgörenhet. 

2.7.7 Religion 

Bekkers och Schuyt (2008) genomförde en studie i Nederländerna där de bland annat undersökte hur 

individers religiösa tro påverkar deras tendenser att skänka pengar till religiösa respektive icke-

religiösa organisationer. Deras resultat indikerar att religion påverkar individers donationer till båda 

typer av organisationer på ett positivt sätt. Även Lyons och Nivison-Smith (2006) undersöker hur 

religion påverkar givandet till välgörenhet. Deras studie som utfördes i Australien finner att de 

individer som anser sig tillhöra någon religion har en högre sannolikhet att ge och att de dessutom ger 

större summor jämfört med de som inte anser sig vara religiösa. Vidare hävdar de att det inte är den 

religiösa identiteten som gör att individer ger mer utan snarare hur aktivt de praktiserar religionen i 

form av deltagande i till exempel gudstjänster. De individer som anser sig vara religiösa men inte är 

aktivt praktiserande ger generellt mindre och är dessutom mindre sannolika att ge jämfört med icke-

religiösa (ibid.). Generellt påvisar de flesta studier som undersöker sambandet mellan religion och 

givandet till välgörenhet att det är positivt, men det finns undantag. I kontrast till ovanstående 

forskning hävdar Marx (2000) att det inte finns något statistiskt samband mellan religiös tillhörighet 

och att ge pengar till humanitära hjälporganisationer.   
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3. Metod 

Syftet med denna uppsats är delvis att undersöka individers benägenhet att ge pengar till tiggande EU-

migranter jämfört med etablerade välgörenhetsorganisationer, vilket lämpligen genomförs med en 

enkät eftersom denna typ av undersökningsmetod är användbar för att studera individers beteenden 

(Jobber & Fahy 2009). Vidare är också syftet att identifiera och analysera individspecifika egenskaper 

som påverkar individers benägenhet att ge pengar till tiggande EU-migranter jämfört med etablerade 

välgörenhetsorganisationer, vilket utförs genom ekonometrisk analys i statistikprogrammet EViews. 

3.1 Enkätundersökning 

I ett första steg beslutas vilka individer som ska ingå i forskningsstudien och hur många individer som 

bör ingå för att få en lämplig urvalsstorlek.  Populationen i denna forskningsstudie utgörs av individer 

i Linköpings stad vid tiden för undersökningen, och individer som inte talar svenska språket exkluderas 

eftersom enkäten utformas på svenska. Därtill utgörs populationen enbart av vuxna individer från 18 

år och uppåt. Vid undersökningar av detta slag är urvalsstorleken viktig eftersom många respondenter 

ger en större sannolikhet att kunna dra generella slutsatser om populationen (Jobber & Fahy 2009). 

Författarna bedömer att en lämplig urvalsstorlek för denna typ av undersökning, givet tillgängliga tids- 

och kostnadsresurser inom ramen för detta examensarbete, är cirka 250-300 respondenter och 

kommer arbeta för att nå detta mål. 

I ett andra steg bestäms hur enkätundersökningen och datainsamlingen ska genomföras. 

Enkätundersökningen kommer utföras genom metoden face-to-face som går ut på att individer 

bemöts personligen och direkt besvarar enkätfrågorna. En fördel med denna typ av 

undersökningsmetod är att svarsfrekvensen generellt sätt är högre jämfört med alternativa 

undersökningsmetoder som till exempel intervjuer via telefon, brev eller internet (Jobber & Fahy 

2009). Ett problem med användandet av face-to-face är att det kan finnas tendenser hos undersökare 

att tillfråga individer som tillhör en specifik kategori av människor, till exempel personer som ser 

sympatiska ut; vilket kan medföra att insamlingen ger ett bundet och icke slumpmässigt urval (ibid.). 

Således beaktas detta under insamlingsprocessen och olika människor med avseende på exempelvis 

utseende, ålder och kön kommer att tillfrågas. Ett annat problem som kan uppstå under denna typ av 

undersökning är bevarandet av individers anonymitet då vissa frågor kan anses känsliga att besvara. 

Detta beaktas bland annat genom användandet av förslutningsbara lådor under insamlingen av 

enkäterna.  

Slutligen i ett tredje steg konstrueras de enkätfrågor som ska ingå för att besvara uppsatsens syfte och 

forskningsfrågor på ett effektivt och adekvat sätt. För att minska risken för bortfall eller inkorrekta svar 
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eftersträvas att ledande eller känsliga frågor undviks. Till exempel placeras svarsalternativet nej 

framför ja i den första enkätfrågan huruvida individen har gett pengar till välgörenhet. Detta för att 

individen inte ska känna press att svara ja då det bejakande svarsalternativet kan upplevas mer korrekt 

att fylla i. Innan den slutgiltiga enkäten godkänns för datainsamling genomförs ett par 

pilotundersökningar vid campus Valla på Linköpings universitet och bland bekanta. 

Pilotundersökningarna medför att otydligheter med enkätens utformning uppmärksammas. Till 

exempel ändras enkätens upplägg med avseende på frågornas ordningsföljd. Frågor som kräver mer 

reflektion hos individen placeras tidigt i enkäten för att minska risken för bortfall genom att enkätens 

sista frågor besvaras försumligt, till exempel genom att respondenter tappar koncentrationen under 

tiden de besvarar frågorna. Enkäten utformas så att den är kort och enkel att besvara för att 

svarsfrekvensen ska bli så hög som möjligt. Den slutgiltiga enkäten som används i denna 

forskningsstudie utgörs av ett skriftligt frågeformulär innehållande 13 frågor. Nedan följer tabell 3 som 

presenterar varje enkätfråga, var för sig, och vad de ämnar undersöka för att uppsatsens syfte ska 

uppnås.  

Tabell 1: Presentation av enkätfrågor och vad de ämnar undersöka. 

Enkätfråga Typ av fråga Ämnar undersöka 

1. Har du gett pengar till 
välgörenhet? 

Dichotomus fråga: 
respondenten tillåts svara 
Nej eller Ja.   

Om respondenten har gett pengar till 
välgörenhet vid minst ett tidigare 
tillfälle. 

2a. Brukar någon i din 
närhet ge pengar till 
välgörenhet? Exempelvis 
familjemedlemmar, 
arbetskollegor eller 
släktingar.  

Dichotomus fråga: 
respondenten tillåts svara 
Nej eller Ja. 

Om respondenten har individer i sin 
närhet som ger kan det påverka deras 
benägenhet att ge pengar till 
välgörenhet baserat på teorin om 
sociala faktorer. 

2b. Tror du att detta kan ha 
påverkat dig att ge eller 
inte ge pengar till 
välgörenhet?   

Dichotomus fråga: 
respondenten tillåts svara 
Nej eller Ja. 

Ämnar också undersöka teorin om 
sociala faktorer. Komplement till 
enkätfråga 2a.  

3a, 3b och 3c. Hur ofta ger 
du till nedanstående typer 
av välgörenhet? Etablerade 
välgörenhetsorganisationer, 
tiggande EU-migranter, 
Övrig välgörenhet.  

Multipla svarsalternativ: 
respondenten tillåts 
kryssa i ett alternativ och 
kan välja mellan Aldrig, 
Enstaka tillfällen, 
Månadsvis eller Veckovis.  

Ämnar undersöka individers 
givarbeteende till respektive typ av 
välgörenhet. Detta för att sedan kunna 
jämföra individers benägenhet att ge 
pengar till etablerade 
välgörenhetsorganisationer jämfört 
med tiggande EU-migranter.  
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4. Idag diskuteras ett 
lagförslag angående att 
förbjuda tiggeri. Vad tycker 
du om ett sådant 
lagförslag? 

Multipla svarsalternativ: 
respondenten tillåts 
kryssa i ett alternativ och 
kan välja mellan Dåligt, 
Bra eller Vet inte. 

Ämnar undersöka individers 
ställningstagande angående ett förbud 
av tiggeri och huruvida det kan påverka 
deras benägenhet att ge pengar till 
tiggande EU-migranter.  

5. Hur pass påläst är du om 
tiggande EU-migranters 
livssituation generellt? 

Öppen fråga: 
respondenten tillåts fylla i 
eget svar. 

Ämnar undersöka individers kunskap 
kring tiggande EU-migranter. 
Enkätfrågan är baserad på antagandet 
om att det råder asymmetrisk 
information mellan bidragsgivare och 
tiggande EU-migrant. Intressant att 
undersöka ifall individer med högre 
kunskap är mer benägna att ge.  

  

6. Kön Dichotomus fråga: 
respondenten tillåts svara 
Kvinna eller Man. 

Ämnar undersöka huruvida det har 
någon betydelse om individen är 
kvinna eller man vad gäller dess 
benägenhet att ge pengar till 
etablerade välgörenhetsorganisationer 
respektive tiggande EU-migranter.  
Denna enkätfråga är baserad utifrån 
tidigare forskning, se avsnitt 2.5.1. 

7. Ålder Öppen fråga: 
respondenten tillåts fylla i 
eget svar. 

Ämnar undersöka huruvida individers 
ålder har någon betydelse för att 
förklara individers benägenhet att ge 
pengar till etablerade 
välgörenhetsorganisationer respektive 
tiggande EU-migranter.  Denna 
enkätfråga är baserad utifrån tidigare 
forskning, se avsnitt 2.5.2. 

8. Civilstatus Dichotomus fråga: 
respondenten tillåts 
enbart besvara Gift eller 
Ogift, änka/änkling eller 
skild. 

Ämnar undersöka huruvida individers 
ålder har någon betydelse för att 
förklara individers benägenhet att ge 
pengar till etablerade 
välgörenhetsorganisationer respektive 
tiggande EU-migranter.  Denna 
enkätfråga är baserad utifrån tidigare 
forskning, se avsnitt 2.5.5. 

9. Antal barn i hushållet Öppen fråga: 
respondenten tillåts fylla i 
eget svar. 

Ämnar undersöka om individer som 
ingått äktenskap är mer benägna att ge 
pengar till respektive typ av 
välgörenhet. Denna enkätfråga är 
baserad utifrån tidigare forskning, se 
avsnitt 2.5.5. 

10. Oavsett om du är aktiv 
eller ej i ett trossamfund, 
anser du dig vara en religiös 
människa? 

Dichotomus fråga: 
respondenten tillåts 
enbart besvara Nej eller 
Ja. 

Ämnar undersöka om individer som 
anser sig vara religiösa är mer benägna 
att ge pengar till respektive typ av 
välgörenhet. Enkätfrågan är baserad på 
tidigare forskning, se avsnitt 2.5.6. 

11. Senast avslutade 
studienivå 

Multipla svarsalternativ: 
respondenten tillåts 
kryssa i ett alternativ och 

Ämnar undersöka om högutbildade 
individer är mer benägna att ge pengar 
till respektive typ av välgörenhet.  
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kan välja mellan 
Högstadiet, Gymnasiet, 
Universitet/Högskola eller 
Annat. 

Enkätfrågan är baserad på tidigare 
forskning, se avsnitt 2.5.3.  

12. Inkomst per månad 
(brutto)  

Multipla svarsalternativ: 
respondenten tillåts 
kryssa i ett alternativ och 
kan välja mellan 0-10 000 
kr, 10-20 000 kr, 20-
30 000 kr, 30-40 000 kr, 
40-50 000 kr eller 50 000 
kr – uppåt. 

Ämnar undersöka om högre inkomst 
medför att individer är mer benägna 
att ge pengar till respektive typ av 
välgörenhet. Enkätfrågan är baserad på 
tidigare forskning, se avsnitt 2.5.4. 

13. Har någon av dina 
föräldrar utländsk 
härkomst? Ifall JA fyll i land.  

Blandning av Dichotomus 
fråga och öppen fråga: 
respondenten tillåts först 
att enbart besvara Nej 
eller Ja. Ifall JA tillåts 
respondenten fylla i vilket 
eller vilka länder som 
dennes föräldrar har 
ursprung från.  

Ämnar undersöka huruvida individer 
med utländsk härkomst är mer 
benägna att ge pengar till tiggande EU-
migranter jämfört med etablerade 
välgörenhetsorganisationer.  
Enkätfrågan är baserad på antagandet 
om att det råder asymmetrisk 
information mellan bidragsgivare och 
tiggande EU-migranter. Intressant att 
undersöka ifall individer med utländsk 
härkomst är mer benägna att ge till 
denna typ av välgörenhet.   

 

Den slutgiltiga enkäten som användes under insamlingen går att studera i bilaga 3, där den är bifogad 

i sin helhet.  

3.2 Ekonometrisk analys 

Enkätfrågorna där individen enbart tillåts välja mellan två eller flera svarsalternativ kodas som 

dummyvariabler, till exempel kön, medan enkätfrågorna som individer besvarar fritt med ett diskret 

värde kodas som diskreta variabler, till exempel respondenters exakta ålder. Empirimaterialet i denna 

forskningsstudie kommer att analyseras med hjälp av logitmodeller. Nedan i tabell 1 presenteras 

samtliga ingående beroende- och förklaringsvariabler som behandlas i denna uppsats. 

Beroendevariablerna beskriver utfallet av 4 olika typer av givarbeteenden; och de skiljer sig åt 

beroende på typ av välgörenhet och givandets frekvens. Förklaringsvariablerna utgörs dels av sju 

variabler som inspirerats av de individspecifika egenskaperna presenterade i referensramen, och dels 

av fyra andra variabler som författarna själva konstruerat med inspiration från den mediala debatten 

samt antagandet om att det råder asymmetrisk information och att institutionella faktorer påverkar.  

 



   

Tabell 2: Presentation av samtliga beroende - och förklaringsvariabler i datamaterialet. 

Beroendevariabler   Typ av variabel  Beskrivning utfall       

Ger pengar vid minst enstaka tillfällen 

till etablerade välgörenhetsorganisationer Binär  1 = om individen har gett pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer;     

   0 = annars    

Ger pengar frekvent till etablerade 

välgörenhetsorganisationer Binär  1 = om individen har gett pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer frekvent;     

   0 = annars    

Ger pengar vid minst enstaka tillfällen 

till tiggare Binär  1 = om individen har gett pengar till tiggare;     

   

0 = annars 

    

Ger pengar frekvent till tiggare Binär  1 = om individen har gett pengar till tiggare frekvent;     

   0 = annars    

             

Förklaringsvariabler  Typ av variabel  Beskrivning utfall       

Kön Dummy 1 = om individen är man; 0 = om individen är kvinna      

Ålder Diskret Individens exakta ålder från 18-84 år.    

Inkomst Dummy Inkomstgrupper 1 = 10-20 000 kr, 2 = 20-30 000 kr, 3 = 30-40 000 kr, 4 = 40-50 000 kr, 5 = 50 000 kr - uppåt, 0 = 0-10 000 kr 

Utbildning Dummy Senast avslutad studienivå 1 = Högstadiet, 2 = Gymnasiet, 3 = Universitet/högskola, 0 = Annat   

Religion Dummy 1 = om individen anser sig vara religiös, 0 = annars      

Äktenskap Dummy 1 = om individen är gift, 0 = om individen är ogift/änka/änkling eller skild    

Antal barn i hushållet Diskret Exakt antal barn i individens hushåll.        

Utländsk härkomst Dummy 1 = om individen har föräldrar av utländsk härkomst, 0 = annars     

Någon i närheten ger Dummy 1 = om individen vet om någon i sin närhet som ger pengar till välgörenhet, 0 = annars   

Ingen i närheten ger Dummy 1 = om individen vet om någon i sin närhet som inte ger pengar till välgörenhet, 0 = annars   

Kunskap Dummy 1 = om individen anser sig vara påläst om tiggande EU-migranters livssituation generellt, 0 = annars  

Förbud dåligt Dummy 1 = om individen anser att ett förbud av tiggeri är dåligt, 0 = annars     

Förbud bra Dummy 1 = om individen anser att ett förbud av tiggeri är bra, 0 = annars     
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Alternativ till logitmodellen är probitmodellen och den linjära regressionsmodellen. Probitmodellen 

används likt logitmodellen för att undersöka binärt utfall men det som skiljer dem åt är antagandet om 

bakomliggande fördelning då logitmodellen antar en logistisk fördelning och Probitmodellen en 

normalfördelning. Trots denna skillnad genererar de två modellerna empiriskt likartade 

estimationsresultat och skillnaderna mellan dem är försumbara (Verbeek 2012). Vid analys av 

empiriskt material i denna forskningsstudie föredras logitmodellen av olika anledningar, bland annat 

på grund av att logitmodellens marginalsannolikheter beräknas på ett enklare sätt relativt 

probitmodellens. Anledningen till att linjär regression inte är aktuell som ekonometrisk analysmetod i 

denna forskningsstudie är att den inte garanterar att beroendevariabelns skattade värde hamnar inom 

ett binärt utfallsrum (Verbeek 2012). Därtill antar den Linjära regressionsmodellen ett linjärt samband 

mellan beroendevariabel och ingående förklaringsvariabler vilket i relativt många sammanhang anses 

vara ett orealistiskt antagande; detta undviks genom användandet av logitmodellen (ibid.). 

Logitmodellen 

Sannolikheten att beroendevariabeln (𝑦𝑖) antar värdet ett givet ingående förklaringsvariabler 

(𝑥𝑖 ) uttrycks matematiskt på följande sätt: 

𝑆𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑠𝑓𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛: 𝑃{𝑦𝑖 = 1 |𝑥𝑖 } = 𝐺(𝑥𝑖 , 𝛽)                                                                      [3.1] 

Där, 

G(𝑥𝑖 , 𝛽) = en generell funktion innehållande samtliga ingående förklaringsvariabler och betakoefficienter 

Den kumulativa fördelningsfunktionen F(w) för en standardiserad bernoullifördelad9 slumpvariabel 

ges av följande logistiska funktion:  

𝐾𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑓ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛: 𝐹 (𝑤) =  𝐿 (𝑤) =
𝑒𝑤

1+ 𝑒𝑤 =  
1

1+𝑒−(𝑤) = 𝑝𝑖                                    [3.2] 

Där, 

pi = sannolikheten att beroendevariabeln antar ett 

 

                                                           
9 Bernoullifördelning antas vid beräkning av sannolikheten för en stokastisk beroendevariabel med binärt utfall (Verbeek 

2012).  
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Marginalsannolikheter 

Marginalsannolikheter används för att beräkna förändringen i sannolikheten att beroendevariabeln, 

𝑦𝑖, antar värdet ett när en förklaringsvariabel, 𝑥𝑖 , ändras marginellt en enhet. Beräkning av 

marginalsannolikheter sker på följande sätt:  

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑠𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡: 
𝜕𝐿(𝑤)

𝜕𝑥𝑖𝑘
= 𝑝𝑖(1 – 𝑝𝑖)𝛽𝑘                                                                                          [3.3] 

Där 

𝛽𝑘  = betakoefficienten för förklaringsvariabel k 

Marginalsannolikheterna används för att analysera hur olika förklaringsvariabler påverkar 

sannolikheten att individer ägnar sig åt en viss typ av givande. Givet en marginell förändring i olika 

förklaringsvariabler ökar eller minskar sannolikheten att den individ som beskrivs ger pengar till en viss 

typ av välgörenhet med x antal procentenheter. 

3.3 Validitet, reliabilitet och etik 

Studiens validitet är hög vad gäller undersökningsmetod och analysmetod. Frågorna i 

enkätundersökningen mäter det de har för avsikt att mäta på ett konkret sätt, vilket medför att 

insamlad empiri i denna forskningsstudie är relevant. Till exempel efterfrågas individers exakta ålder 

med avsikt att undersöka hur denna egenskap påverkar individers benägenhet att ge pengar till 

tiggande EU-migranter jämfört med etablerade välgörenhetsorganisationer. Formulerandet av 

Logitmodeller är ett relevant sätt att analysera hur olika individspecifika egenskaper påverkar 

sannolikheten att individer ger pengar till tiggande EU-migranter jämfört med etablerade 

välgörenhetsorganisationer.  

Det empiriska materialet insamlat i denna forskningsstudie antas inte vara fullständigt obundet och 

slumpmässigt och det finns indikationer om en överrepresentation av personer med individspecifika 

egenskaper som tyder på att de antingen är eller har varit studenter på eftergymnasial nivå.10 Det kan 

antas att insamlat empiriskt material i denna forskningsstudie är representativt för individer i Linköping 

men inte för individer i Sverige, vilket medför svårigheter att dra slutsatser om populationen generellt. 

Om en liknande studie utförs på annan plats är det osäkert om motsvarande resultat skulle erhållas. 

Dock vad gäller kön- och åldersfördelningen i urvalet uppskattas detta vara representativt för 

populationen, eftersom fördelningen män och kvinnor är 52 % kvinnor och 48 % män och 

åldersfördelningen är god då vi fått in svar från individer mellan 18-84 år.  

                                                           
10 Mer deskriptiv statistik över urvalets fördelningar och hur det kan ha påverkat uppsatsens resultat studeras i 
bilaga 2. 



19 
 

Risken för potentiella felkällor i urvalet på grund av olika typer av bias är angelägna att beakta i denna 

forskningsstudie då de tänkbart påverkar resultatens reliabilitet. Ett tänkbart bias är att individer i 

denna forskningsstudie inte besvarar enkäten på ett sanningsenligt eller korrekt sätt på grund av olika 

anledningar. Till exempel är risken påtaglig att individer missbedömer hur ofta de ger pengar till 

välgörenhet, eller hur pålästa de är om tiggande EU-migranters livsförhållanden generellt.  Enkätfrågan 

angående kunskap om tiggande EU-migranters livssituation generellt är dessutom en tänkbart svår och 

subjektiv fråga för respondenterna att besvara. Denna kunskap är ett brett område och individer med 

liknande nivå av kunskap besvarar möjligen frågan olika beroende på deras subjektiva åsikter om vad 

bra kunskap innebär. För att undvika detta hade fler frågor behövt ställas, men detta skulle förlänga 

enkäten och riskera att minska svarsfrekvensen. Även enkätfrågan om individen anser sig vara en 

religiös person kan vara svår att besvara sanningsenligt eller korrekt.  Individer har tänkbart olika 

uppfattningar om vad det innebär att vara en religiös person och vad denne måste göra för att anse 

sig vara religiös. Dessutom kan det vara en känslig fråga att besvara, men för att uppnå 

forskningsstudiens syfte måste frågan ändå tas med trots att det finns risk för ett ökat bortfall. En 

annan faktor som kan medföra att frågorna inte besvaras på ett korrekt sätt är att individer av olika 

anledningar inte fokuserar fullt ut på enkäten när de besvarar den. Exempelvis är det tänkbart att 

individer som är stressade läser frågorna och svarsalternativen slarvigt och därmed besvarar frågorna 

på ett felaktigt sätt, eller att individer med barn distraheras och därmed inte besvarar frågorna 

sanningsenligt. Ytterligare ett tänkbart problem som kan ge upphov till att frågorna inte besvaras 

sanningsenligt är brist på anonymitet hos respondenterna. Totalt sett har respondenternas 

anonymitet bevarats relativt väl och brist på detta tros inte ha påverkat resultaten i någon större 

utsträckning. Det ska dock nämnas att anonymiteten inte bevarats fullständigt i alla situationer på 

grund av olika anledningar. Till exempel önskade en del respondenter att enkätfrågorna och 

svarsalternativen skulle läsas upp och andra uttryckte sig på ett sådant sätt att deras åsikter kunde 

förstås av författarna. 

Ett annat tänkbart problem som kan medföra bias är att individers svar påverkas om de befinner sig i 

nära anslutning till tiggande EU-migranter. Författarna har försökt hålla avstånd till tiggande EU-

migranter för att minska deras eventuella påverkan på respondenterna. Dock är det svårt att utföra en 

enkätundersökning i Linköpings stad i dagsläget utan att tiggare befinner sig relativt nära. Detta 

innebär att undersökningen genomförts trots att det ibland funnits tiggande EU-migranter i närheten. 

Ett ytterligare potentiellt bias är att individer som redan ägnar sig åt beteendet att ge pengar till 

välgörenhet tänkbart är mer benägna att besvara enkätundersökningar av denna typ. Exempelvis 

kanske dessa individer är mer benägna att besvara en enkät som behandlar välgörenhet eller att de 

har större tendenser att vara behjälpliga och besvara enkäter generellt. Detta kan medföra en 
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överrepresentation av altruistiska individer som kan snedvrida forskningsstudiens resultat. 

Följaktligen, givet allt ovan, rekommenderas att studiens resultat analyseras med försiktighet och att 

de tolkas som indikationer om populationen istället för generella slutsatser. 

Gällande forskningsetik har författarna beaktat problematik som berör respondenternas information, 

konfidentialitet, nyttjande och samtycke. Till exempel informerades respondenterna om studiens 

forskningsändamål och hade möjlighet att tacka nej om de inte ville delta i studien. Vidare används 

deras svar enbart för denna forskningsstudie och bevaras skilt från utomstående. För att bevara 

respondenternas anonymitet användes förslutningsbara lådor under insamlingen och enkätfrågorna 

utformades så att enskilda individers svar inte går att urskilja.   
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4. Resultat 

Efter enkätundersökningens slut studeras insamlat datamaterial och bortfall sorteras ut. Totalt 

besvarade 287 personer enkäten, varav 256 stycken ansågs godkända och 31 stycken ansågs vara 

bortfall. Bortfallet på cirka 10 % bestod dels av enkätsvar som inte var tolkningsbara på grund av att 

respondenter besvarat enkäten på ett felaktigt sätt, samt dels av enkätsvar där respondenter 

utelämnat att besvara vissa enkätfrågor. Enkätundersökningens genomsnittliga svarsfrekvens uppgick 

till cirka 32 %.  

I Figur 2 samt efterföljande text presenteras forskningsstudiens resultat mer ingående. 

Figur 2: Fördelning av huruvida individer ger pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer respektive tiggande EU-
migranter. 
 

 

Fördelningen indikerar att individer generellt är mer benägna att ge pengar till etablerade 

välgörenhetsorganisationer jämfört med tiggande EU-migranter. Värt att notera är att skillnaden 

mellan individers benägenhet att ge pengar till respektive typ av välgörenhet vid enstaka tillfällen är 

liten. Skillnaden i benägenhet att ge till respektive typ av välgörenhet är som mest tydlig mellan de 

individer som aldrig ger pengar och de som ger pengar frekvent. 

I Tabell 3 presenteras fyra modeller som formulerar sannolikheten att individer ger pengar till tiggande 

EU-migranter respektive etablerade välgörenhetsorganisationer. Fyra stycken modeller har 

formulerats och utifrån dessa beräknas genomsnittliga marginalsannolikheter för de signifikanta 
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variablerna. Dessa presenteras nedan tillsammans med deras signifikansnivå. Logistiska regressioner 

och utformandet av de fyra modellerna finns att studera i Bilaga 3. 

Tabell 3: Presentation av de fyra olika logitmodellerna och ingående förklaringsvariablers signifikansnivå och genomsnittliga 
marginalsannolikhet. 

 Tiggande EU-migranter  Etablerad välgörenhet 

 Ger pengar vid  Ger pengar   Ger pengar vid  Ger pengar 
  minst enstaka tillfällen frekvent    minst enstaka tillfällen frekvent 

Kön -0,096* -   - - 

Ålder - -   0,002* - 

Inkomst - -   - - 

Utbildning - -   -        0,0816*** 

Religion - -   - - 

Äktenskap - -            0,1956****          0,1868**** 

Antal barn i hushållet - -   - - 

Utländsk härkomst 0,2272*** -   - -0,118* 

Någon i närhet ger  - -   - - 

Ingen i närheten ger - -          -0,1845*** - 

Kunskap - 0,0892*    - 

Förbud dåligt     0,3119****     0,363****   - - 

Förbud bra    -0,2256**** -   - - 

       
McFadden R2 0,1542 0,187   0,1199 0,0524 
Log likelihood -132,3591 -101,6233   -86,5818 -160,4936 
Antal observationer 256 256    256 256 

  
Kommentar: * p≤0,15 **p≤0,10 *** p≤0,05 ****p≤0,01 

 

Sannolikheten att ge pengar till tiggande EU-migranter vid minst enstaka tillfällen 

Individer med föräldrar av utländsk härkomst är enligt våra resultat mer sannolika att ägna sig åt denna 

typ av givande. Individers ursprung har en tydlig påverkan på sannolikheten att ge pengar till tiggande 

EU-migranter vid minst enstaka tillfällen. Sannolikheten att individer ger till denna typ av välgörenhet 

ökar i genomsnitt med 23 procentenheter när individer har föräldrar av utländsk härkomst relativt 

svensk härkomst. Vidare påverkar också individens ställningstagande angående ett förbud av tiggeri. 

Individer som är för ett förbud är mindre benägna att ge än övriga och sannolikheten att individer ger 

pengar till tiggande EU-migranter minskar i genomsnitt med 23 procentenheter vid en sådan 

inställning. Om individen däremot är negativt inställd till lagförslaget ökar sannolikheten att individer 

ägnar sig åt denna typ av givande i genomsnitt med 31 procentenheter. Till detta finns det indikationer 

i våra resultat som visar på att kvinnor är mer benägna relativt män att ägna sig åt denna typ av 

givande. Sannolikheten att individer ger pengar till tiggande EU-migranter ökar i genomsnitt med 10 

procentenheter om de är kvinnor. Gällande övriga förklaringsvariabler har ingen av dem någon 
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signifikant avgörande betydelse för att förklara den här typen av givande. Värt att nämna är dock att 

förklaringsvariabeln ålder exkluderats från den slutgiltiga modellen vid p-värdet 0,18. 

Sannolikheten att ge pengar till tiggande EU-migranter frekvent 

Enligt våra resultat är kunskap en faktor att ta i beaktning vid förklarandet av individers frekventa 

givande till tiggande EU-migranter. Individer som anser sig ha god kunskap kring tiggande EU-

migranters livssituation generellt är mer sannolika att ge pengar frekvent till denna typ av välgörenhet. 

Sannolikheten att individer ägnar sig åt denna typ av givande ökar i genomsnitt med 9 procentenheter 

om individer anser sig ha god kunskap om tiggande EU-migranters livssituation generellt. Till detta 

påverkar individers ställningstagande angående ett förbud av tiggeri. Individer som är för ett förbud 

av tiggeri är mindre sannolika att ägna sig åt denna typ av givande. Sannolikheten att individer ägnar 

sig åt denna typ av givande ökar i genomsnitt med 36 procentenheter om individen är emot ett förbud 

av tiggeri. Gällande övriga förklaringsvariabler har ingen av dem någon signifikant avgörande betydelse 

för att förklara den här typen av givande. 

Sannolikheten att ge pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer vid minst enstaka tillfällen 

Äldre individer är enligt våra resultat mer sannolika att ge pengar till etablerade 

välgörenhetsorganisationer vid minst enstaka tillfällen, vilket innebär att ju äldre individer blir desto 

mer sannolikt är det att de exempelvis ger pengar till hjälporganisationers insamlingsbössor eller gör 

enstaka insättningar till 90-konton. Sannolikheten att individer ägnar sig åt denna typ av givande ökar 

med i genomsnitt med 0,2 procentenheter när individens ålder ökar marginellt med ett år. Till detta är 

det tydligt att individer som ingått äktenskap är mer benägna att ge pengar till etablerade 

välgörenhetsorganisationer vid minst enstaka tillfällen. Detta eftersom den genomsnittliga 

sannolikheten att individer ägnar sig åt denna typ av givande ökar med 20 procentenheter när de ingår 

äktenskap. Vidare är individer mindre benägna att ge pengar till etablerade 

välgörenhetsorganisationer vid minst enstaka tillfällen om de inte har någon person i deras närhet som 

ger pengar till välgörenhet. Sannolikheten att individer ägnar sig åt denna typ givande minskar med 18 

procentenheter när ingen person i dess närhet ger pengar till välgörenhet.  
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Sannolikheten att ge pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer frekvent 

Enligt våra resultat ökar sannolikheten att individer ägnar sig åt denna typ av givande om de 

vidareutbildar sig. Den genomsnittliga marginalsannolikheten ökar med 8 procentenheter när individer 

ökar sin senast avslutade studienivå en enhet, till exempel när de går från att ha avslutat gymnasiet till 

att ta en universitetsexamen. Till detta är det tydligt att individer som ingått äktenskap även vid denna 

typ av givande är mer benägna att ge pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer frekvent. Detta 

eftersom den genomsnittliga sannolikheten att individer ägnar sig åt denna typ av givande ökar i 

genomsnitt med 19 procentenheter när de ingår äktenskap. Vidare är individer med föräldrar av 

utländsk härkomst mindre benägna att ägna sig åt denna typ av givande. Marginalsannolikheten att 

individer ger pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer minskar i genomsnitt med 12 

procentenheter om individen har föräldrar av utländsk härkomst. Inga andra förklaringsvariabler har 

enligt våra resultat någon signifikant betydelse för att förklara denna typ av givande. Dock är det värt 

att notera att förklaringsvariabeln religion exkluderas från den slutgiltiga modellen vid p-värdet 0,18 

och att inkomst exkluderas vid p-värdet 0,17. 
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5. Diskussion 

Varför skiljer sig individers benägenhet att ge pengar till tiggande EU-migranter jämfört med 

benägenheten att ge pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer? 

Resultaten i denna forskningsstudie visar att individer är mindre benägna att ge pengar till tiggande 

EU-migranter jämfört med etablerade välgörenhetsorganisationer generellt. En tänkbar förklaring till 

våra resultat är förekomsten av asymmetrisk information. Potentiella bidragsgivare kan inte med 

säkerhet veta vad deras bidrag kommer finansiera, och skillnaden i förhandsinformation medför 

osäkerhet. I kombination med att många individer i samhället är riskaversiva (Frank & Cartwright 2013) 

påverkar detta rimligen individers benägenhet att ge pengar till tiggande EU-migranter. Individer kan 

vara oroliga att deras bidrag finansierar konsumtion av droger eller alkohol (Lagercrantz 2007), eller 

att tiggeriet är organiserat av kriminella ligor och att deras bidrag således riskerar att hamna hos 

utnyttjande mellanhänder (Hansson 2014). Jämfört med denna typ av välgörenhet är det rimligen 

enklare för bidragsgivare som skänker pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer att ta reda på 

vad insamlade pengar används till. Exempelvis finns organisationen Svensk Insamlingskontroll vars 

syfte bland annat är att kontrollera att allmänna insamlingar till 90-konton sker under betryggande 

former och att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader (Svensk Insamlingskontroll 2015). 

Detta minskar sannolikt osäkerheten som individer kan uppleva när de ger pengar till etablerade 

välgörenhetsorganisationer vilket således ökar benägenheten att ge.   

Det är intressant att fundera kring eventuella transaktionskostnader som tänkbart medför skillnaden i 

benägenheten att ge till tiggande EU-migranter jämfört med etablerade välgörenhetsorganisationer. 

Utifrån ett rationalistiskt perspektiv kan det argumenteras för att individer borde vara mer benägna 

att ge pengar till tiggande EU-migranter eftersom denna typ av givande tänkbart innebär en mindre 

kostnads– och tidskrävande typ av givande. Till exempel är det sannolikt att individer som ger pengar 

till denna typ av välgörenhet ger en lägre summa varje gång jämfört med individer som exempelvis ger 

pengar månadsvis via autogiro. Därtill kommer individers bidrag mottagaren till hands direkt relativt 

att ge pengar till en hjälporganisation då det tänkbart innebär en längre process innan pengarna når 

ändamålet.  Trots att ett bidrag till tiggande EU-migranter är ett relativt enkelt och ”billigt” sätt att 

skänka pengar på, och exempelvis erhålla en warm-glow känsla, visar våra resultat att individer är 

mindre benägna att ge pengar till denna typ av välgörenhet generellt.  

I motsats till detta argument är det tänkbart att skillnaden i individers benägenhet kan förklaras av det 

kontantlösa samhället, och att det därmed inte innebär ett relativt enkelt sätt att donera. Tänkbart är 

att individer som egentligen skulle kunna tänka sig att skänka pengar till tiggande EU-migranter inte 

gör detta eftersom de inte har några kontanter. Det är rimligt att det då existerar en 
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transaktionskostnad om individer först måste ta ut pengar i en bankomat för att sedan behöva gå 

tillbaks till tiggaren för att skänka. Dessutom kanske inte individer har just den summa pengar de vill 

skänka vilket medför att de först måste växla pengarna. Jämfört med att ge pengar till etablerade 

välgörenhetsorganisationer kan individer skänka pengar relativt enkelt via internet, till exempel via 

autogiro, och då behövs inga kontanter för att ge pengar till välgörenhet.  

En annan tänkbar förklaring till våra resultat som är intressant att diskutera mer djupgående är 

huruvida denna skillnad kan bero på institutionella faktorer som exempelvis sociala normer, 

värderingar och attityder gentemot tiggande EU-migranter i Sverige. Enligt en teori utvecklad av North 

och Denzau (1994) agerar individer utifrån en bas av institutionella faktorer som begränsar individens 

isolerade val. En blandning av institutioner som formats av exempelvis normer, sociala värderingar, 

ideologier och myter skapar individers mentala föreställningar och kognitiva strukturer. En förståelse 

för hur etablerade institutioner inom samhällen påverkar individers val och agerande är essentiellt för 

att till exempel kunna analysera hur problem med osäkerhet hanteras utifrån ett mer verklighetstroget 

perspektiv. Under osäkerhet interpreterar individer sin omgivning utifrån inlärda trossystem baserat 

på mentala föreställningar, ideologier och institutioner. Detta innebär i ett andra steg att individer med 

olika erfarenheter inom till exempel kultur och miljö använder sig av olika utvecklade trossystem och 

uppfattningar för att tolka sin omgivning (ibid.). 

I en nyligen publicerad masteruppsats skriven av Hansson (2014) uppger flera av intervjupersonerna i 

studien att de varken är vana vid att behöva möta fattigdom av denna form i vardagslivet eller att 

behöva ta ställning till moraliska skyldigheter gentemot främlingar personligen. Vidare argumenterar 

Hansson (2014) att det finns en övergripande föreställning hos intervjupersonerna att det existerar två 

olika grupper av tiggare på svenska gator. Den första gruppen anses vara etniskt svenska hemlösa 

individer, som ofta också har problem med missbruk av alkohol eller droger. Den andra gruppen anses 

vara tiggande EU-migranter, där majoriteten utgörs av rumänska romer. Hansson (2014) diskuterar 

huruvida den fattigdom som EU-migranter uppvisar kan ifrågasättas eftersom det inte liknar hur fattiga 

människor i Sverige ”brukar se ut eller bete sig”. Till exempel kan svenskar uppleva att tiggande EU-

migranter är för målinriktade och aktiva när de tigger, och de ifrågasätter att tiggare innehar ägodelar 

som potentiella bidragsgivare själva konsumerar. Vem eller vad är det egentligen som avgör hur en 

tiggande människa ska se ut och bete sig för att denne ska anses vara fattig? Om en tiggande individ 

har tillgång till exempelvis en mobiltelefon, innebär det då att dennes verkliga fattigdom bör 

ifrågasättas? Ett begrepp som stämmer väl in på detta är kognitiv dissonans, vilket är ett etablerat 

begrepp inom psykologin men som även appliceras inom ekonomisk teori. Akerlof och Dickens (2001) 

översätter begreppet i ekonomiska termer och menar att individer dels tenderar att bortse från ny 

information som indikerar att de tagit ett felaktigt beslut vid tidigare tillfälle; och att de tenderar att 
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ignorera, bortförklara eller rationalisera information som strider mot deras uppfattade självbilder. 

Tänkbart uppstår kognitiv dissonans när individer som uppfattar sig själva som goda människor 

dagligen går förbi tiggare utan att ge någonting. För att då undvika dåligt samvete, och en försämrad 

självbild, kan det vara rationellt att bortse från jobbig information som går emot individers mentala 

föreställningar och istället välja att tro på informationen som bekräftar att individer agerar på rätt sätt, 

till exempel att pengarna sannolikt används till droger eller går till kriminella ligor. 

Ytterligare en faktor som troligen påverkar vilken typ av välgörenhet individer skänker till är att det i 

dagens samhälle kan anses råda en princip om ömsesidighet vid interaktion mellan främlingar,  

då individer tänkbart vill få något i utbyte när pengar byter händer (Hansson 2014; McIntosh & Erskine 

2000). Detta medför troligen att det uppstår åsikter om att olika typer av ändamål är olika förtjänta av 

att få donationer, till exempel kan gatumusiker anses vara mer förtjänta av ett bidrag jämfört med 

tiggare eftersom de engagerar sig på ett konkret sätt för att få pengar. Etablerade 

välgörenhetsorganisationer är ofta engagerade i olika projekt, somliga individer helt frivilligt som 

volontärer, vilket kan göra att dessa individer anses engagera sig och därmed vara mer förtjänta av ett 

bidrag. Tiggande EU-migranter ses ofta sitta på gatan och presterar inte något direkt för att få ett 

bidrag vilket troligen påverkar hur mycket pengar de lyckas samla in. 

Sverige anses enligt allmän uppfattning vara ett välorganiserat land med en god utvecklad välfärdsstat. 

Då kan skillnaden i benägenhet att ge pengar till tiggande EU-migranter jämfört med etablerade 

välgörenhetsorganisationer möjligen härledas till att det är ”fel sätt” att vara fattig eller utsatt på. 

Enligt Mäkinen (2013) verkar många individer i Norden vara av uppfattningen att fattigdom hanteras 

av staten och att det inte är varje enskild individs personliga ansvar att ensam tillgodose utsatta 

personers grundläggande behov genom denna typ av gatubaserad välgörenhet. Tiggande EU-

migranter är fortfarande ett relativt nytt fenomen i Sverige och denna typ av fattigdom går tänkbart 

emot svenskars mentala föreställningar angående hur det svenska välfärdssystemet fungerar och ska 

se ut. Till exempel är det möjligt att det aktiva tiggeri som EU-migranter utför i det offentliga rummet 

av en del personer kan upplevas som något obehagligt (Hansson 2014), dels för att det inte stämmer 

in på svenska medborgares trossystem gällande välgörenhet samt dels då tiggarna kan anses vara för 

närgångna eller påträngande. Tänkbart går detta aktiva sätt att tigga pengar på emot svenskars 

informella och formella institutioner om vilken plats det har i det offentliga rummet. Intressant är att 

begrunda om detta aktiva sätt att tigga pengar går emot svenskars informella normer och regler 

gällande personlig sfär och integritet; och svenska samhällets formella lagar och regler om exempelvis 

privat mark som innebär att individer inte får bosätta sig på vissa specifika platser. 
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Även Hansson (2014) indikerar att det råder en allmän uppfattning om att ge pengar ur egen ficka till 

en främmande individ är statens ansvar och inte enskilda individers. Skatt betalas för att finansiera 

svenska välfärdssystemet och det är rimligt att anta att svenska medborgare inte är vana vid att behöva 

engagera sig personligen i utsatta individers akuta behov av välgörenhet i vardagliga livet. Tiggeriet 

tvingar individer att varje dag behöva ta ställning huruvida de ska ge pengar, vilket tänkbart kan 

uppfattas som något svårt och jobbigt. Detta medför förmodligen att individer inte vill uppmuntra 

tiggarna, vilket ett bidrag indirekt gör, och då är det bättre att ge pengarna till en etablerad 

organisation som hjälper fattiga individer i respektive hemland.  

En sista tänkbar förklaring till varför individer i Sverige är mindre benägna att ge pengar till tiggande 

EU-migranter jämfört med etablerade välgörenhetsorganisationer är att deras givande präglas av 

någon form av spårbundenhet. Hodgson (2006) beskriver vanemönster och beteende som en 

psykologisk mekanism som medför att individer tenderar att ägna sig åt tidigare antagna eller 

förvärvade beteenden som uppfattas som bekanta. Tänkbart är att individer har vant in ett beteende 

där de skänker pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer och eftersom tiggande EU-migranter 

är ett relativt nytt fenomen har de inte samma rutin att ge till dessa. Det kan bidra till att de är mer 

benägna att ge pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer jämfört med tiggande EU-migranter.  

Allt detta ovan är intressanta och tänkbara förklaringar till varför individer i Sverige generellt är mindre 

benägna att ge pengar till tiggande EU-migranter jämfört med etablerade välgörenhetsorganisationer. 

Vidare är det intressant att skillnaden i benägenhet att ge till respektive typ av välgörenhet är som 

störst mellan de individer som ägnar sig åt beteendet att aldrig ge eller att ge frekvent. Varför är 

skillnaden störst just vid dessa två typer av givarbeteenden? Värt att diskutera är huruvida individer 

som ger pengar vid minst enstaka tillfällen möjligen präglas av ett mer spontant givande. Tänkbart är 

att individer som aldrig ger eller ger frekvent, i större utsträckning resonerat kring sitt givarbeteende 

och tagit ett mer aktivt beslut om de ska ge pengar till välgörenhet, och om så är fallet till vilken typ av 

välgörenhet de ska skänka. Om antagandet görs att individer som ger pengar vid enstaka tillfällen gör 

detta mer spontant jämfört med andra individer som aldrig ger eller ger frekvent, är det rimligt att 

benägenheten knappt skiljer sig åt mellan att ge pengar till tiggande EU-migranter jämfört med 

etablerade välgörenhetsorganisationer. Vidare om skälet till att individer ger är för att uppleva en 

warm-glow känsla, som bottnar i egoistiska motiv, blir detta exempel mer tydligt då det troligen inte 

spelar någon roll för individens upplevda nytta vilken typ av välgörenhet den ger till. Till detta är det 

även värt att diskutera huruvida individer som ger spontant vid enstaka tillfällen inte resonerat kring 

sitt givande i lika stor utsträckning som övriga. Troligtvis är spontana individer mer påverkbara för 

sociala faktorer i sin omgivning och kan påverkas att ge pengar till tiggande EU-migranter på grund av 
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exempelvis tillfällig sympati eller medlidande; vilket kan vara en möjlig förklaring till att skillnaden i 

benägenheten mellan att ge pengar till tiggande EU-migranter jämfört med etablerade 

välgörenhetsorganisationer är liten vid denna typ av givarbeteende. 

Vilken påverkan har förklaringsvariablerna kön, ålder, inkomst, utbildning, religion, 

äktenskap, antal barn i hushållet, härkomst samt sociala faktorer på individers 

benägenhet att ge pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer jämfört med 

tiggande EU-migranter? Finns det skillnader och går de att förklara? 

 
Kön 

Kvinnor är enligt våra resultat mer sannolika att ge pengar till tiggande EU-migranter jämfört med män 

på 15 % signifikansnivå. Det är svårt att diskutera tänkbara anledningar till varför kvinnor är mer 

benägna än män att ge pengar till just denna typ av välgörenhet jämfört med etablerade 

välgörenhetsorganisationer. En tänkbar anledning är att kvinnor är mer påverkarbara för sociala 

faktorer, som exempelvis ansiktsuttryck eller skyltar med bedjande budskap, som de möter nästintill 

dagligen. En annan förklaring till detta resultat är att kvinnor sannolikt även är mer benägna att ge 

pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer, och därmed till välgörenhet generellt jämfört med 

män; men detta har inte kunnat fastställas i denna forskningsstudie med statistisk säkerhet, 

förmodligen på grund av att urvalet är relativt litet. Om detta skulle stämma, och kvinnor antas vara 

mer benägna att ge pengar till välgörenhet generellt, är det intressant att diskutera vad det skulle 

kunna bero på. Enligt tidigare forskning är kvinnor mer benägna att inkludera andra individers 

välbefinnande vid beslutsfattande (Bampton & Maclagan 2009); vilket skulle kunna förklara varför 

kvinnor är mer benägna att ge pengar till välgörenhet generellt, tiggande EU-migranter och etablerade 

välgörenhetsorganisationer. Tänkbart är kvinnor mer relationsinriktade och mer empatiska generellt 

jämfört med män, vilket skulle kunna härstamma från förr i tiden då kvinnor i större utsträckning tog 

ansvar för barn och familj. Intressant skulle vara att undersöka huruvida kvinnor är mindre empatiska 

i dagens relativt jämställda Sverige jämfört med för ett århundrade sedan; detta för att utreda ifall 

exempelvis kvinnors ökade ekonomiska oberoende medfört ett mer individualistiskt perspektiv och 

möjligen minskat skillnaden i altruistiskt beteende mellan könen.  

Ålder 

På 15 % signifikansnivå är äldre individer enligt våra resultat mer sannolika att ge till etablerade 

välgörenhetsorganisationer vid enstaka tillfällen jämfört med yngre individer. En anledning till detta 

skulle rent praktiskt kunna vara att äldre individer levt längre vilket medför att de haft en längre 

tidsperiod att ge pengar till välgörenhetsorganisationer överhuvudtaget relativt yngre individer. Om 

exempelvis en äldre individ ger till välgörenhet var femte år så har denne hunnit göra det ett antal 



30 
 

gånger och det är tänkbart att denne då upplever sig ge vid enstaka tillfällen, medan en yngre individ 

som ger med samma frekvens inte har hunnit ge lika många gånger och då inte upplever sig ge till 

välgörenhet. Det är också tänkbart att äldre individer är mer benägna att ge till etablerade 

välgörenhetsorganisationer på grund av rent egoistiska skäl då äldre individer med större sannolikhet 

drabbas av olika typer av sjukdomar själva, eller att de har fler närstående som redan har drabbats 

eller riskerar att drabbas, vilket troligtvis ökar deras benägenhet att skänka pengar till etablerade 

organisationer som forskar kring dessa. Det är också tänkbart att äldre människor är mer altruistiska 

generellt eftersom de upplevt mer i sina liv, till exempel genom att de i större utsträckning träffat 

utsatta människor eller mött fattigdom som gett dem ett större perspektiv på livet. Om detta stämmer 

borde äldre individer även vara mer benägna att ge pengar till tiggande EU-migranter relativt yngre, 

men detta har inte kunnat fastställas med statistisk säkerhet i denna forskningsstudie. Anledningen till 

detta skulle kunna vara att en motsatt effekt på grund av en spårbundenhet hos äldre att ägna sig åt 

den typ av givande som upplevs bekant sedan tidigare. Det är exempelvis möjligt att ålder inte påverkar 

givandet till tiggande EU-migranter på grund av vanemönster, eftersom individer är benägna att ägna 

beteenden som upplevs bekanta (Hodgson 2006). Det krävs ofta minimal tankeverksamhet för att fatta 

beslut som tidigare upprepats under stabila förhållanden (Wood et al. 2002), vilket rimligen skulle 

kunna medföra att äldre individer som under en längre tid skänkt pengar till exempelvis etablerade 

välgörenhetsorganisationer gör det slentrianmässigt. Troligen har individer mindre erfarenhet av att 

ge pengar till tiggande EU-migranter jämfört med etablerade välgörenhetsorganisationer, vilket 

sannolikt kan vara en anledning till att individers ålder inte påverkar denna typ av givande positivt. 

Inkomst 

En individs inkomst har ingen signifikant påverkan varken på sannolikheten att individer ger pengar till 

tiggande EU-migranter eller etablerade välgörenhetsorganisationer. Detta går emot vad författarna på 

förhand förmodade då inkomst enligt tidigare forskning (Wiepking & Bekkers 2012) påverkar individers 

benägenhet att ge pengar till välgörenhet generellt. En anledning till detta resultat skulle kunna vara 

att tänkbar inkomsteffekt tas ut av andra effekter, till exempel att individer som har mycket pengar är 

mindre benägna att ge bort dessa då de arbetat hårt för att tjäna ihop dem eller att de är mer 

individualistiska. En annan tänkbar anledning till våra resultat är att välgörande ändamål enligt tidigare 

forskning (McClelland & Brooks 2004) är en inelastisk vara som innebär att individers donationer till 

välgörenhet inte påverkas i stor utsträckning av förändringar i inkomsten. Det är tänkbart att det finns 

ett behov hos individer att konsumera välgörenhet oberoende av inkomst. En ytterligare anledning till 

att inkomst inte visar någon tydlig effekt kan vara att inkomstfördelningen i urvalet påverkat 

resultaten, eftersom det finns en överrepresentation av låginkomsttagare.   
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Utbildning 

Högutbildade individer är mer sannolika att ge pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer 

frekvent vilket tolkas som att de ger en större summa pengar än individer som ger vid enstaka tillfällen. 

Det är vanligt att utbildning och inkomst korrelerar med varandra, vilket de också gör i den här studien 

men relativt lite. Detta indikerar att utbildning inte enbart fångar upp faktorer som indirekt beror på 

inkomsteffekter. En sådan möjlig faktor är att högutbildade individer kanske kan hitta information på 

ett mer effektivt sätt relativt lågutbildade då de är vana vid att söka information och dessutom granska 

den på ett kritiskt sätt. Tänkbart är att dessa individspecifika egenskaper medför att de upplever en 

mindre osäkerhet genom att de är mer medvetna om vad deras bidrag finansierar, vilket rimligen leder 

till att de är mer benägna att ge.  

En anledning till att utbildning saknar effekt på givande till tiggare kan vara att det råder en relativt 

hög grad av asymmetrisk information, och sannolikt är det svårt för alla individer oavsett 

utbildningsnivå att undersöka vad bidragen finansierar. Dock indikerar tidigare forskning att lägre 

utbildade är mer benägna att ge till gatuinsamlingar vilket skulle kunna tyda på att de även är mer 

benägna att ge till tiggare. Dock kan detta samband inte fastställas i denna forskningsstudie. 

Religion 

Huruvida en individ anser sig vara religiös eller inte har ingen signifikant påverkan på sannolikheten att 

ge pengar till välgörenhet enligt denna studie. Detta motsäger tidigare forskning där flera studier 

påvisar ett positivt samband mellan religion och benägenheten att ge pengar till både religiösa och 

sekulära välgörenhetsorganisationer (Bekkers & Schuyt 2008; Lyons & Nivison-Smith 2006). Ett flertal 

respondenter i den här studien ansåg att frågan om de var religiösa var svår att besvara då de till 

exempel inte ansåg sig vara aktivt engagerade men ändå ansåg sig religiösa i termer av att det tror på 

någon högre makt, vilket skulle kunna tolkas som att religionen inte påverkar deras aktiva val och 

handlingar på ett betydande sätt. Sverige benämns också ofta som ett sekulariserat land vilket troligen 

minskar religionens effekt på individers handlingar och därmed också benägenheten att ge till 

välgörenhet.   

Äktenskap 

Den här studiens resultat tyder på att individer som ingått äktenskap är mer benägna att ge pengar till 

etablerade välgörenhetsorganisationer. Tidigare forskning hävdar att individer som agerar i en 

situation där deras bidrag avslöjas för en annan individ ger mer än individer som agerar helt på egen 

hand (Reyniers & Bhalla 2013). Detta kan härledas till att individer är mer benägna att ge pengar till 

etablerade välgörenhetsorganisationer om de lever i ett äktenskap, då de tänkbart påverkas av sin 

partners attityder och exempelvis vill uppfattas som en god människa av denne. En annan tänkbar 
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anledning till våra resultat är att individer som lever i äktenskap med någon som redan ägnar sig åt 

beteendet att ge pengar till välgörenhet påverkas av sociala faktorer att också göra detta. En ytterligare 

tänkbar förklaring till våra resultat är att det finns ekonomiska fördelar med att leva tillsammans med 

en annan person, och att detta skulle kunna frigöra resurser som individer då exempelvis kan donera 

till välgörande ändamål.  

Intressant att diskutera är också att äktenskap och ålder korrelerar till värdet 0,49 vilket innebär att de 

delvis förklarar samma sak. Det gör att äktenskapets påverkan på benägenheten att ge till etablerade 

välgörenhetsorganisationer delvis kan bero på samma anledningar som beskrivits under variabeln 

ålder. Ett äktenskap har ingen signifikant påverkan på individers benägenhet att ge pengar till tiggande 

EU-migranter vilket troligen beror på att detta givande är ett relativt spontant beslut som innebär en 

liten monetär kostnad. Den typen av mindre beslut fattas enligt Burgoyne et al. (2005) relativt ofta av 

en person ensam vilket möjligen kan förklara våra resultat. 

Antal barn i hushållet 

Gällande antal barn i hushållet kan inget samband mellan benägenheten att ge pengar varken till 

tiggande EU-migranter eller etablerade välgörenhetsorganisationer fastställas i denna studie. Det 

motsäger tidigare forskning som hävdar att det existerar ett positivt samband mellan antal barn och 

sannolikheten att individer ger pengar till välgörenhet (Carroll et al. 2005). En anledning till detta skulle 

kunna vara det faktum att fördelningen av antal barn i hushållet är skev, då många respondenter angett 

att de inte har några hemmavarande barn. Tänkbart är att denna individsspecifika egenskap skulle 

kunna påverka individers givande till välgörenhet om vi utformat frågan annorlunda i enkäten. Dock 

var det just om individen hade hemmavarande barn, som tänkbart skulle kunna påverka individer i 

deras givande likt en social faktor, som var av intresse att undersöka; men detta kunde som sagt inte 

fastställas i denna uppsats.  

Barnfamiljer har fler familjemedlemmar som ska försörjas och det är också relativt vanligt att föräldrar 

inte jobbar heltid när de har barn. Det medför att barnfamiljer generellt har mindre pengar att 

spendera på annat än det mest basala vilket eventuellt bidrar till att de skänker mindre pengar till 

välgörenhet. Föräldrar har samtidigt ett ansvar för barnens uppfostran och det är tänkbart att de vill 

föregå med gott exempel för sina barn och ger mer av den anledningen. En annan potentiell anledning 

till att individer med barn skulle skänka mer till välgörenhet är att dessa har erfarenhet av barns utsatta 

situation och kärleken som föräldrar ofta känner, vilket kan orsaka att de vill hjälpa andra att ha råd 

att försörja sina barn. Utifrån detta resonemang hade det varit rimligt om givandet till tiggande EU-

migranter påverkats positivt av antal barn i hushållet, eftersom det innebär en relativt liten monetär 

kostnad samtidigt som det kan inspirera barnen till att vara mer osjälviska. I kontrast till detta kanske 
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många individer inte vill att deras barn ska behöva växa upp och se lidande på nära håll och därmed 

undviker att stötta tiggande individer genom att bidra med pengar. Anledningen till att antal barn inte 

påverkar givandet varken till etablerade tiggande EU-migranter eller välgörenhetsorganisationer kan 

sannolikt bero på att olika effekter går åt motsatta håll, vilket medför att ingen tydlig effekt kan 

urskiljas statistiskt. 

Utländsk härkomst 

Individer med utländsk härkomst är enligt våra resultat mer sannolika att ge pengar till tiggande EU-

migranter jämfört med individer med enbart svensk härkomst. Det finns flera tänkbara anledningar till 

detta som kan härledas både till asymmetrisk information och institutionella faktorer. Tänkbart är att 

individer med utländsk härkomst agerar efter annorlunda mentala föreställningar och kognitiva 

strukturer jämfört med individer av enbart svensk härkomst; eftersom de samlat på sig olika 

individuella erfarenheter och troligtvis präglas av olika samhällsinstitutioner. Det är möjligt att 

individer uppväxta i andra länder är mer vana vid individer som ägnar sig åt aktivt tiggeri på allmänna 

platser, och därmed inte anser att mötet med tiggare är lika jobbigt som individer med enbart svensk 

härkomst.  

En annan anledning till våra resultat kan vara att den asymmetriska information, som antas råda mellan 

bidragsgivare och tiggande EU-migranter, är lägre för individer med utländsk härkomst relativt 

individer med enbart svensk härkomst. Individer med föräldrar av utländsk härkomst har troligen 

större kunskap om hur det är att leva i utsatthet, eftersom många av andra generationens invandrare 

i Sverige idag kommer från länder som är eller har varit drabbade av exempelvis krig, förtryck eller 

fattigdom (Statistiska centralbyrån 2014). Troligtvis kan detta ha en positiv effekt på benägenheten att 

ge pengar till tiggande EU-migranter, då det finns en större förståelse för deras fattigdom.  

Resultatet att individer med utländsk härkomst är mindre sannolika att ge pengar till etablerade 

välgörenhetsorganisationer frekvent, till exempel månadsvis via autogiro, skulle rimligen kunna 

härledas till sociala normer som skiljer sig mellan Sverige och andra länder. Till exempel är det möjligt 

att individer som härstammar från länder som präglas av korruption har lägre förtroende för 

myndigheter och organisationer generellt. Tänkbart är de mindre benägna att ge ett bidrag till 

etablerade välgörenhetsorganisationer jämfört med att ge ett bidrag direkt i hand till enskilda 

individer, som exempelvis tiggande EU-migranter; vilket resultaten i denna forskningsstudie indikerar. 

Sociala faktorer 

De flesta forskare inom den sociala vetenskapen anser att individers beteende påverkas av en strävan 

efter prestige, anseende, popularitet eller acceptans (Bernheim 1994). Många olika studier hävdar att 

sådana faktorer tenderar att skapa gemensamma värden och normer hos individer i en grupp och de 
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som avviker från dessa åsikter tenderar att straffas av gruppen (ibid.). Utifrån detta är det rimligt att 

individers sannolikhet att ge till etablerade välgörenhetsorganisationer påverkas negativt om ingen i 

deras närhet ger pengar till välgörenhet, eftersom det då är troligt att denne präglas av en kultur där 

det inte prioriteras att ge pengar till välgörenhet överhuvudtaget. Dock är det svårt att finna 

förklaringar till varför inte sociala faktorer, positiva som negativa, spelar någon roll till övriga typer av 

givande. 

En annan faktor värd att beakta är att individer som inte visste om någon specifik person i deras närhet 

gav till välgörenhet troligen kunde valt att kryssa i ”vet inte” istället för ”nej”, eftersom det sannolikt 

är väldigt få individer som vet med säkerhet att ingen familjemedlem, släkting eller arbetskamrat ger 

till välgörenhet. Då är det möjligt att individer som kryssat i ”nej” har gjort ett antagande om att ingen 

i deras närhet, vilket kan ha påverkat resultatet. 

Hur påverkar individers kunskap om tiggande EU-migranter samt deras ställningstagande 

gällande ett förbud av tiggeri deras benägenhet att ge pengar till tiggande EU-migranter?  

 

Kunskap 

Individers kunskap om tiggande EU-migranters livssituation påverkar sannolikheten att de ger pengar 

frekvent till tiggande EU-migranter på 15 % signifikansnivå. Det är troligt att individer som frekvent ger 

pengar engagerar sig mer i tiggarnas livssituation och därmed är mer pålästa. Det kan också finnas ett 

samband som går åt andra hållet, alltså att individer som anser att de är pålästa vet mer om hur 

tiggarnas livssituation är i deras hemländer och därmed har insett tiggarnas behov. Kunskap påverkar 

däremot inte givande vid enstaka tillfällen vilket kan förklaras av att det troligen inte utgör ett lika 

genomtänkt val utan snarare är ett spontant handlande där kunskap om tiggarnas livssituation 

generellt sannolikt inte har någon större betydelse.  

Lagförslaget 

Hansson (2014) indikerar att det finns ett flertal anledningar till att individer vill förbjuda tiggeri. Till 

exempel anser en del att tiggeriet kan finansiera kriminell verksamhet eller för att de dagligen inte vill 

behöva ta ställning till det moraliska beslutet att ge, eller inte ge, pengar till tiggande EU-migranter. 

Det är rimligt att individer med dessa åsikter inte ger pengar i samma utsträckning som andra eftersom 

det skulle innebära att de uppmuntrar ett beteende de egentligen vill förbjuda. 

De som är emot ett lagförslag utgår istället enligt Hansson (2014) framförallt från moraliska principer 

och menar att de som kommer till Sverige uppenbarligen inte ser någon annan utväg än att tigga och 

att ett förbud snarare flyttar problemen än löser dem. Dessa åsikter tyder på mer altruistiska 
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preferenser jämfört med de som är emot förslaget och en tro på att vi som svenska medborgare 

faktiskt kan vara med och hjälpa de här individerna; vilket troligen bidrar till resultatet att en negativ 

inställning till ett eventuellt lagförslag påverkar benägenheten att ge positivt.  

Tänkbart är att det även finns individer om är för ett lagförslag men som ändå ger pengar till tiggande 

EU-migranter, och tvärtom att vissa individer som är emot ett lagförslag ändå inte ger pengar. Ellingsen 

(2008) menar att en central aspekt att beakta vid individers beslutsfattande är känslorna skam och 

skuld. Ett lagförslag om att förbjuda tiggeri ger troligen upphov till blandade känslor hos individer. Det 

är möjligt att individer som är för ett lagförslag att förbjuda tiggeri ändå ger pengar till tiggande EU-

migranter på grund av skuldkänslor gentemot dessa individer. Det är också möjligt att individer som 

inte ger pengar till tiggande EU-migranter är emot ett lagförslag att förbjuda tiggeri på grund av 

skamkänslor som kan bottna i att det inte anses socialt korrekt att förbjuda tiggeri.  
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6. Slutsatser 

Slutsatserna i denna forskningsstudie indikerar att individer är mindre benägna att ge pengar till 

tiggande EU-migranter jämfört med etablerade välgörenhetsorganisationer generellt. Denna skillnad 

existerar sannolikt på grund av att det råder en högre grad av asymmetrisk information mellan 

potentiella bidragsgivare och tiggande EU-migranter jämfört med etablerade 

välgörenhetsorganisationer. Dessutom är det tänkbart att svenskar är mindre benägna att ge pengar 

till tiggande EU-migranter på grund av att denna typ av givande strider mot deras mentala 

föreställningar angående välgörenhet generellt, och att deras val angående om de ska ge pengar till 

tiggare präglas av en blandning informella, och formella, institutioner som existerar i det svenska 

samhället. 

Ålder, kunskap och utländsk härkomst har en positiv påverkan på givandet till tiggande EU-migranter 

medan om individen är en man påverkar negativt. Ett ställningstagande angående att förbjuda tiggeri 

har positiv eller negativ påverkan beroende på om individen anser att förslaget är bra eller dåligt. 

Övriga förklaringsvariabler har ingen avgörande betydelse för att förklara denna typ av givande.  

Ålder, senast avslutad studienivå, äktenskap och utländsk härkomst påverkar givandet till etablerade 

välgörenhetsorganisationer positivt medan sociala faktorer påverkar negativt om ingen i individers 

närhet ger pengar till välgörenhet. Övriga förklaringsvariabler uppvisar ingen signifikant påverkan. 

Övriga förklaringsvariabler har ingen avgörande betydelse för att förklara denna typ av givande. 
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7. Perspektiv och framtida forskning 

Eftersom individer hellre ger pengar till etablerade organisationer är det sannolikt att de är mer 

benägna att ge till lokala hjälporganisationer jämfört med att ge pengar till tiggande EU-migranter 

direkt på gatan. Ett exempel på en sådan lokal verksamhet är Crossroads i Linköping som distribuerar 

allmänhetens gåvor till hemlösa EU-migranter i Linköping. De erbjuder även härbärgen, vägledning 

och stöd om hur svenska samhället fungerar (Linköpings stadsmission 2015). Det är tänkbart att 

insamlingsorganisationer likt Crossroads på kort sikt kan fungera som ett komplement till det aktiva 

tiggeriet och öka individers benägenhet att donera till hemlösa EU-migranter i Sverige. Detta eftersom 

de bland annat har tillgång till tolkar som medför att de bättre kan avgöra EU-migranternas verkliga 

fattigdom jämfört med den enskilda individen. De kan också minska kulturkrockarna i samhället som 

uppstår genom det aktiva tiggeriet. Intressant att diskutera är huruvida detta tillvägagångssätt för att 

samla in pengar till tiggande EU-migranter bör utvidgas och om det skulle medföra att individers 

benägenhet att ge pengar till denna typ av välgörenhet ökar.   

På lång sikt bör hjälpen till hemlösa EU-migranter i Sverige som försörjer sig genom aktivt tiggeri 

diskuteras eftersom var fjärde person i vårt empiriska material är positivt inställda till ett förbud av 

tiggeri, och ytterligare en fjärdedel anger att de inte vet vad de anser om ett sådant lagförslag. Det är 

tydligt att det finns indikationer om att individer inte bedömer aktivt tiggeri som en långsiktig lösning, 

och då våra resultat pekar på att individer är mindre benägna att ge pengar till tiggare bör hjälpen på 

lång sikt framförallt fokuseras till hjälporganisationer på plats i utsatta EU-migranters hemländer. Ett 

exempel på en organisation som samlar in ekonomiskt bistånd till utsatta och fattiga medmänniskor 

och arbetar för långsiktiga mål är Hjärta till Hjärta (Hjärta till hjärta 2015).  

Mer än hälften av de tiggande EU-migranter som befinner sig i Sverige idag kommer från Rumänien 

(Socialstyrelsen 2013) och en annan tänkbar, långsiktig lösning skulle kunna vara att sätta politisk press 

på landet att minska diskrimineringen av utsatta minoriteter och att arbeta för att integrera dem i 

samhället.  

Skillnader mellan tiggande EU-migranter som en typ av välgörenhet och etablerade 

välgörenhetsorganisationer är ett relativt outforskat område vilket motiverar framtida forskning. Det 

behövs till exempel vidare forskning för att styrka våra resultat gällande de olika 

förklaringsvariablernas betydelse, eller avsaknad av betydelse, för att med större statistisk säkerhet 

kunna förklara sannolikheten att individer ger pengar till respektive typ av välgörenhet.  

Därtill rekommenderas vidare forskning inom ämnesområdet asymmetrisk information och 

institutionell teori med fokus på sociala normer och värderingar, då det är tänkbart att dessa yttre 
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faktorer har en påverkan på individer benägenhet att ge pengar till tiggande EU-migranter jämfört med 

etablerade välgörenhetsorganisationer. Det är intressant att forska vidare hur dessa faktorer påverkar 

donationer till tiggande EU-migranter i termer av de olika förklaringsvariablerna, till exempel 

undersöka om kvinnor är mer känsliga för begränsad information relativt män. 
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Bilaga 1 – Enkäten 

 
Figur 3: Enkäten i sin helhet. 

Enkätfrågor angående välgörenhet 

 

 

  1. Har du gett pengar till välgörenhet?      

          

    Nej   Ja     

          
          

 2.a) Brukar någon annan i din närhet ge pengar till välgörenhet? Exempelvis familjemedlemmar, 
       arbetskollegor eller släktingar.     

          

    Nej   Ja   Vet inte   

          

          

 2.b) Tror du att detta kan ha påverkat dig i ditt val att ge eller inte ge pengar till välgörenhet?  
          

          

    Nej   Ja   Vet inte   

          

          

 3. Hur ofta ger du pengar till nedanstående typer av välgörenhet?    

   Kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på dig.     

          

          

  a) Etablerad välgörenhetsorganisation (90 - konton)     

          

          

    Aldrig   Enstaka tillfällen   Månadsvis   Veckovis 

          

          

  

 
b) Tiggande EU-migranter       

          
          

    Aldrig   Enstaka tillfällen   Månadsvis   Veckovis 

  
          

  c) Övrig välgörenhet (var god TEXTA):      

          
          

    Aldrig   Enstaka tillfällen   Månadsvis   Veckovis 

          

          

 4. Idag diskuteras ett lagförslag angående att förbjuda tiggeri.    

  Vad tycker du om ett sådant lagförslag?     

          

    Dåligt   Bra   Vet inte    

Denna undersökning kommer ligga till grund för ett examensarbete i nationalekonomi vid 
Linköpings Universitet. Syftet med uppsatsen är att undersöka benägenheten att ge pengar 
till välgörenhet hos individer i Linköping. Önskar du att ta del av resultaten efter att studien 

avslutats är du välkommen att maila till: isali471@student.liu.se.  



44 
 

BRA 

 

 

 

 
5.  Hur pass påläst är du om tiggande EU-migranters livssituation generellt?    

  Ringa in på skalan vart du anser befinna dig kunskapsmässigt.    

  

 
 
 

     

 

 

        

     
  

         

 6. Kön       

         

   Kvinna   Man     

         

         

 7. Ålder:_________       
         

         

 8. Civilstatus       
         

   Gift   Ogift, änka/änkling eller skild   

         

         

 9. Antal barn i hushållet:_________     
         

         

 10. Oavsett om du är aktiv eller ej i ett trossamfund, anser du dig vara en religiös person? 
         
         

   Nej   Ja     

         

 11. Senast avslutad studienivå      

         

         

   Högstadiet   Gymnasiet   Universitet/Högskola   Annat 

         

         

 12. Inkomst per månad (brutto)     
         

         

   0 - 10 000 kr   10 000 - 20 000 kr   20 000 kr - 30 000 kr   30 000 - 40 000 kr 

         

   40 000 kr - 50 000 kr   50 000 kr - uppåt      

         

         

 13.  Har någon utav dina föräldrar utländsk härkomst? Ifall JA fyll i land.    

         

   Nej   JA            (var god TEXTA):        

 
         

    1                  2                     3                     4                   5                6 DÅLIG 
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Bilaga 2 – Korrelationsmatris och deskriptiv statistik 

Förklaringsvariablernas mulitkolinjäritet undersöks med hjälp av en korrelationsmatris.  
 
Tabell 4: Korrelationsmatris över samtliga förklaringsvariabler. 

 

  

  Kön Ålder Inkomst Utbildning Religion Äktenskap 
 Antal barn 

i hushållet 
Utländsk 
härkomst 

Någon i 
närheten ger 

Ingen i 
närheten ger Kunskap 

Förbud 
dåligt 

Förbud 
bra 

Kön 1 
-

0,0373 0,1158 -0,107 -0,0881 -0,0328 
 

-0,0086 0,1076 -0,1214 0,1047 -0,0616 -0,0436 0,0071 

Ålder -0,0373 1 0,3318 -0,1023 0,2144 0,4908 
 

-0,0287 -0,2891 -0,0015 0,0264 0,2363 0,0434 -0,0325 

Inkomst 0,1158 0,3318 1 0,2795 -0,0641 0,391 
 

0,3477 -0,1207 0,0809 -0,1082 0,1314 -0,0605 -0,019 

Utbildning -0,1070 
-

0,1023 0,2795 1 -0,0362 0,084 
 

0,1289 0,0207 0,1027 -0,0976 0,2187 0,0909 -0,0474 

Religion -0,0881 0,2144 -0,0641 -0,0362 1 0,1425 
 

0,047 0,1008 0,039 -0,0284 -0,0001 -0,0284 -0,0402 

Äktenskap -0,0328 0,4908 0,391 0,084 0,1425 1 
 

0,2521 -0,0987 0,1101 -0,0117 0,032 0,072 -0,02 

Antal barn i 
hushållet -0,0086 

-
0,0287 0,3477 0,1289 0,047 0,2521 

 
1 0,158 0,0603 -0,097 0,032 -0,0752 0,0576 

Utländsk härkomst 0,1076 
-

0,2891 -0,1207 0,0207 0,1008 -0,0987 
 

0,158 1 -0,1098 0,039 -0,0802 -0,1124 0,2318 

Någon i närheten 
ger -0,1214 

-
0,0015 0,0809 0,1027 0,039 0,1101 

 
0,0603 -0,1098 1 -0,4651 0,0314 0,1999 -0,1526 

Ingen i närheten 
ger 0,1047 0,0264 -0,1082 -0,0976 -0,0284 -0,0117 

 
-0,097 0,039 -0,4651 1 -0,0242 -0,0348 -0,004 

Kunskap -0,0616 0,2363 0,1314 0,2187 -0,0001 0,032 
 

0,032 -0,0802 0,0314 -0,0242 1 0,1677 -0,0668 

Förbud dåligt -0,0436 0,0434 -0,0605 0,0909 -0,0283 0,072 
 

-0,0752 -0,1124 0,1999 -0,0348 0,1677 1 -0,5605 

Förbud bra 0,0071 
-

0,0325 -0,019 -0,0474 -0,0402 -0,02 
 

0,0576 0,2318 -0,1526 -0,004 -0,0668 -0,5605 1 
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Innan de fyra Logitmodellerna formuleras för att beskriva sannolikheten att individer ägnar sig åt respektive typ beteende undersöks förklaringsvariablernas 

VIF-värden med hjälp av Linjära regressionsmodellen. 

Tabell 5: Presentation av varians och VIF-värde för varje förklaringsvariabel. 

 

 
Tiggare 

 
Etablerad välgörenhet 

     Ger pengar vid minst       Ger pengar  Ger pengar vid minst      Ger pengar 
      enstaka tillfällen         frekvent  enstaka tillfällen      Frekvent 

  Varians VIF-värde Varians VIF-värde   Varians VIF-värde Varians VIF-värde 

Kön  0.0032  1.0955  0.0023  1.0955 
 

 2.1041 1,0932  0.0038 1,0932 

Ålder  3.82E-06  1.8201  2.70E-06  1.8201   11.1468 1,7175  4.30E-06 1,7175 

Inkomst  0.0006  1.6603  0.0004  1.6603   3.7656 1,6283  0.0007 1,6283 

Utbildning  0.0012  1.2609  0.0009  1.2609 
 

 8.8563  1.1801  0.0014  1.1801 

Religion  0.0037  1.1406  0.0027  1.1406 
 

 1.6992  1.1284  0.0044  1.1284 

Äktenskap  0.0048  1.5545  0.0034  1.5545   2.5319  1.5429  0.0057  1.5429 

Antal barn i hushållet  0.0009  1.2918  0.0006  1.2918 
 

 0.0005  1.2870  0.0010  1.2870 

Utländsk härkomst  0.0034  1.2591  0.0041  1.2591   0.0031 1,1935  0.0066 1,1935 

Någon i närheten ger   0.0047  1.3790  0.0050  1.3790 
 

 0.0039  1.3251  0.0082  1.3251 

Ingen i närheten ger  0.0057  1.3167  0.0167  1.3167   0.0132  1.3069  0.0278  1.3069 

Kunskap  0.0058  1.1624  0.0024  1.1624 
 

- - - - 

Förbud dåligt  0.0071  1.5753  0.0033  1.5753  - - - - 

Förbud bra  0.0236  1.5567  0.0040  1.5567 
 

- - - - 

          Antal observationer 256 256   256 256 

Notis: Ett centrerat VIF-värde på över 10 är ett tecken på förekomsten av mulitkolinjäritet.      
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Tabell 6: Deskriptiv statistik för samtliga förklaringsvariabler. 

 

  Kön Ålder Inkomst Utbildning Religion Äktenskap 

Antal 
barn i 

hushållet 
Utländsk 
härkomst 

Någon i 
närheten 

ger 

Ingen i 
närheten 

ger Kunskap Förbud bra Förbud dåligt 

Medelvärde 
 

0.4805  43.8477  1.6407  2.2189  0.3359  0.3906  0.5703  0.1992  0.8281  0.0430  0.5117  0.2813  0.4453 

Median 
 

0.0000  43.0000  1.0000  2.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  1.0000  0.0000  1.0000  0.0000  0.0000 

Maximum 
 

1.0000  84.0000  5.0000  3.0000  1.0000  1.0000  7.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000 

Minimum 
 

0.0000  18.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 

Standardavvikelse 
 

0.5006  18.7499  1.4348  0.8717  0.4732  0.4888  1.0492  0.4002  0.3780  0.2032  0.5008  0.4505  0.4980 

Skewness 
 

0.0782  0.2470  0.6782 -1,0787  0.6947  0.4484  2.1913  1.5061 -1,7395  4.5075 -0,0469  0.9731  0.2201 

Kurtosis 
 

1.0061  1.7772  2.7572  3.5795  1.4826  1.2010  9.2363  3.2684  4.0257  21.3176  1.0022  1.9469  1.0484 

              

Antal observationer 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 
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Figur 4: Fördelning huruvida individer gett till välgörenhet vid minst ett tillfälle. 

 

I urvalet anger 95,3 % av respondenterna att de har gett pengar till någon typ av välgörenhet vid minst 

ett tidigare tillfälle. 

Figur 5: Fördelning av individers kön i urvalet. 

 

Respondenterna i urvalet utgörs av 133 kvinnor och 123 män vilket utgör en relativt jämn 

könsfördelning.  

 

 
 

 

Figur 6: Fördelning av individers ålder i urvalet. 
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Individers ålder i urvalet är relativt jämt fördelat bortsett från en överrepresentation av åldrarna 20-

25 år. Detta ger upphov till en skev fördelning i empirimaterialet som sannolikt beror på att Linköping 

är en studentstad med många unga studerande. 

 

Figur 7: Fördelning av individers inkomst per månad brutto i urvalet. 

 

Majoriteten av respondenterna i urvalet anger en bruttoinkomst per månad inom intervallet 0 - 40 000 

kr. Det är en relativt representativ fördelning av inkomster då medianinkomsten för individer i Sverige 

är runt 21 000 kr (SCB 2015). Således är det rimligt att de flesta respondenterna i urvalet hamnar inom 

intervallet 0 - 40 000 kr. Flest antal individer anger inkomsten 0 – 10 000 kr vilket sannolikt beror på 

att många individer i urvalet är studenter.  

 

Figur 8: Fördelning av senast avslutad studienivå i urvalet. 
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I urvalet finns en överrepresentation av hög- relativt lågutbildade individer. Detta beror sannolikt på 

att många individer i Linköpings stad studerar eller har studerat på eftergymnasial nivå. Därtill är det 

idag relativt ovanligt att individer inte slutför gymnasiestudier vilket antas vara anledningen till att 

individer anger högstadiet som senast avslutad studienivå. 

 

 

 

Figur 9: Fördelning av individer i urvalet som anser sig vara religiösa eller icke religiösa. 

 

Antalet individer i urvalet som anser sig vara religiösa relativt icke religiösa uppgår till 170 respektive 

86 stycken. 
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Figur 10: Fördelning av individer i urvalet som är gifta alternativt ogifta, skilda, änka/änklingar. 

 

Antalet individer i urvalet som uppger att de är gifta är 156 stycken och antalet individer som uppger 

att de är ogifta, skilda eller änka/änklingar är 100 stycken. 

 

Figur 11: Fördelning av antal barn i hushållet hos individer i urvalet. 

 

Majoriteten individer i urvalet anger att det finns noll barn i hushållet och resterande anger mellan 1-

7. Värt att notera är att det enbart är en individ av vardera med 4, 5 respektive 7 barn, vilket ger upphov 

till en skev fördelning i empirimaterialet. 
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Figur 12: Fördelning av individer i urvalet som har föräldrar av utländsk härkomst. 

 

I datamaterialet är det 205 personer som inte har utländsk härkomst och 51 individer som har det. 

 

Figur 13: Fördelning hos individer avseende deras kunskap om EU-migranter generellt. 

 

I urvalet anser 125 stycken individer att de har bra kunskap om tiggande EU-migranters livssituation 

generellt. Resterande 131 individer anser att de har dålig kunskap.  
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Figur 14: Fördelning över individers ställningstagande angående ett eventuellt lagförslag om att förbjuda tiggeri. 

 

Individers ställningstagande angående ett eventuellt lagförslag om att förbjuda tiggeri är relativt jämt 

fördelat mellan svarsalternativen dåligt, vet inte eller bra. Flest antal individer anser att ett sådant 

lagförslag är dåligt. 

Figur 15: Fördelning av om någon närstående till individen brukar ge pengar till välgörenhet. 

 

En stor del av respondenterna har en eller flera närstående som brukar ge pengar till välgörenhet. 
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Bilaga 3 – Regressioner och matematiska beräkningar 

I denna bilaga presenteras hur de fyra logitmodellerna formulerats. Förklaringsvariabler som inte 

uppvisar en signifikans på minst 15 % exkluderas ur den slutgiltiga modellen. Förklaringsvariabler 

markeras med grå färg där de exkluderas ur modellen. Under varje beroendevariabels sista körning 

redovisas den slutgiltiga modellen. 

Benägenheten att ge pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer vid minst enstaka tillfällen 

 

Tabell 7: OLS-skatning av sannolikheten att ge pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer vid minst enstaka tillfällen 

 Etablerad välgörenhet 

 Ger pengar vid minst enstaka tillfällen 

Förklaringsvariabel Koefficient Standardavvikelse T-test P-värde 

C 0.6989 1.0006 0.6984 0.4849 

Kön -0,4393 0.4130 -1,0637 0.2875 

Ålder 0.0154 0.0145 1.0613 0.2885 

Inkomst 0.0780 0.2007 0.3891 0.6972 

Utbildning 0.0446 0.2702 0.1649 0.8690 

Religion 0.3482 0.4831 0.7208 0.4710 

Äktenskap 1.6132 0.6983 2.3101 0.0209 

Antal barn i hushållet -0,766 0.2499 -0,3065 0.7592 

Utländsk härkomst -0,0683 0.4911 -0,128 0.8982 

Någon i närheten ger  0.3690 0.5329 0.6924 0.4887 

Ingen i närheten ger -1,1161 0.8675 -1,2865 0.1983 

Kunskap - - - - 

Förbud dåligt - - - - 

Förbud bra - - - - 

     

McFadden R2 0.1333    

Log likelihood -85,2714    

     

Antal observationer med utfall = 0 33    

Antal observationer med utfall = 1 223    

Antal observationer 256    
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Tabell 8: Logit skattning av sannolikheten att ge pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer vid minst enstaka tillfällen 
(1) 

 Etablerad välgörenhet 

 Ger pengar vid minst enstaka tillfällen 

Förklaringsvariabel Koefficient Standardavvikelse T-test P-värde 

C 0.7559 0.7031 1.0751 0.2823 

Kön -0,4221 0.4041 -1,0446 0.2962 

Ålder 0.0171 0.0128 1.3443 0.1789 

Inkomst - - - - 

Utbildning - - - - 

Religion 0.3249 0.4735 0.6862 0.4926 
Äktenskap 1.6373 0.6776 2.4162 0.0157 
Antal barn i hushållet - - - - 
Utländsk härkomst - - - - 

Någon i närheten ger  0.3962 0.5251 0.7547 0.4505 

Ingen i närheten ger -1,1468 0.8497 -1,3517 0.1765 

Kunskap - - - - 

Förbud dåligt - - - - 

Förbud bra - - - - 

     

McFadden R2 0.1316    

Log likelihood -85,4327    

     
Antal observationer med utfall = 0 33    

Antal observationer med utfall = 1 223    
Antal observationer 256    

 

Tabell 9: Logit skattning av sannolikheten att ge pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer vid minst enstaka tillfällen 
(2) 

 Etablerad välgörenhet 

 Ger pengar vid minst enstaka tillfällen 

Förklaringsvariabel Koefficient Standardavvikelse T-test P-värde 

C 1.1619 0.5147 2.2573 0.0240 
Kön -0,4501 0.4010 -1,1223 0.2617 
Ålder 0.0176 0.0125 1.4006 0.1613 
Inkomst - - - - 
Utbildning - - - - 
Religion - - - - 
Äktenskap 1.7134 0.6727 2.5473 0.0109 
Antal barn i hushållet - - - - 
Utländsk härkomst - - - - 
Någon i närheten ger  - - - - 
Ingen i närheten ger -1,5221 0.7349 -2,0714 0.0383 
Kunskap - - - - 
Förbud dåligt - - - - 
Förbud bra - - - - 

     

McFadden R2 0.1264    

Log likelihood -85,9450    

     

Antal observationer med utfall = 0 33    
Antal observationer med utfall = 1 223    
Antal observationer 256    
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Tabell 10: Logit skattning av sannolikheten att ge pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer vid minst enstaka tillfällen 
(3) 

 Etablerad välgörenhet 

 Ger pengar vid minst enstaka tillfällen 

Förklaringsvariabel Koefficient Standardavvikelse T-test P-värde 

C 0.9234 0.4580 2.0162 0.0438 

Kön - - - - 

Ålder 0.0176 0.0123 1.4325 0.1500 

Inkomst - - - - 

Utbildning - - - - 

Religion - - - - 

Äktenskap 1.7408 0.6694 2.6010 0.0093 

Antal barn i hushållet - - - - 

Utländsk härkomst - - - - 

Någon i närheten ger  - - - - 

Ingen i närheten ger -1,6425 0.7238 -2,2694 0.0232 

Kunskap - - - - 

Förbud dåligt - - - - 

Förbud bra - - - - 

     

McFadden R2 0.1200    

Log likelihood -86,5818    

     

Antal observationer med utfall = 0 33    

Antal observationer med utfall = 1 223    
Antal observationer 256       

 

Slutgiltig modell: 

𝐸𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣ä𝑙𝑔ö𝑟𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 𝑣𝑖𝑑 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑠𝑡𝑎𝑘𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ä𝑙𝑙𝑒𝑛 

=  0,9234 +  0,0176(Å𝑙𝑑𝑒𝑟)  +  1,7408(Ä𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝)  − 1,6425(𝐼𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑖 𝑛ä𝑟ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑟)  
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Benägenheten att ge pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer frekvent 

 

Tabell 11: OLS-skattning av sannolikheten att ge pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer frekvent 

 Etablerad välgörenhet 

 Ger pengar frekvent 

Förklaringsvariabel Koefficient Standardfel T-test P-värde 

C 0.2090 0.1526 1.3697 0.1720 

Kön -0,0377 0.0619 -0,5447 0.5864 

Ålder -0,0008 0.0021 -0,3917 0.6956 

Inkomst 0.0427 0.0264 1.6187 0.1068 

Utbildning 0.0587 0.0340 1.5889 0.1134 

Religion 0.0874 0.0666 1.3134 0.1903 

Äktenskap 0.1594 0.0753 2.1150 0.0354 

Antal barn i hushållet -0,0270 0.0321 -0,8422 0.4005 

Utländsk härkomst -0,0992 0.0810 -1,2257 0.2215 

Någon i närheten ger  -0,0433 0.0903 -0,4798 0.6318 

Ingen i närheten ger -0,0721 0.1669 -0,4322 0.6660 

Kunskap - - - - 

Förbud dåligt - - - - 

Förbud bra - - - - 

     

R2 0.0844    

Justerat R2 0.0470    

     

Antal observationer 256       

 

Tabell 12: Logit skattning av sannolikheten att ge pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer frekvent (1) 

 Etablerad välgörenhet 

 Ger pengar frekvent 
Förklaringsvariabel Koefficient Standardavvikelse T-test P-värde 

C -1,2917 0.7063 -1,8289 0.0674 

Kön -0,1539 0.2827 -0,5442 0.5863 
Ålder -0,0042 0.0096 -0,4344 0.6640 
Inkomst 0.1897 0.1176 1.6135 0.1066 

Utbildning 0.2770 0.1730 1.6015 0.1093 

Religion 0.4190 0.3012 1.3912 0.1642 
Äktenskap 0.7095 0.3382 2.0980 0.0359 
Antal barn i hushållet -0,1213 0.1447 -0,8382 0.4019 

Utländsk härkomst -0,507 0.3893 -1,2864 0.1983 

Någon i närheten ger  -0,2035 0.4124 -0,4936 0.6216 
Ingen i närheten ger -0,3978 0.8185 -0,486 0.6270 

Kunskap - - - - 

Förbud dåligt - - - - 
Förbud bra - - - - 

     

McFadden R2 0.0659    

Log likelihood -158.2050    
     

Antal observationer med utfall = 0 160    

Antal observationer med utfall = 1 96    
Antal observationer 256       
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Tabell 13: Logit skattning av sannolikheten att ge pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer frekvent (2) 

 Etablerad välgörenhet 

 Ger pengar frekvent 

Förklaringsvariabel Koefficient Standardavvikelse T-test P-värde 

C -1.732206 0.425472 -4.071254 0.0000 
Kön - - - - 
Ålder - - - - 
Inkomst 0.1675 0.1095 1.5295 0.1261 
Utbildning 0.3029 0.1674 1.8101 0.0703 

Religion 0.3962 0.2902 1.3652 0.1722 

Äktenskap 0.6320 0.2986 2.1164 0.0343 

Antal barn i hushållet -0,0001 0.1393 -0,7186 0.4724 

Utländsk härkomst -0,4752 0.3700 -1,284 0.1991 
Någon i närheten ger  - - - - 
Ingen i närheten ger - - - - 
Kunskap - - - - 
Förbud dåligt - - - - 
Förbud bra - - - - 

     

McFadden R2 0.0636    

Log likelihood -158.5910    

     
Antal observationer med utfall = 0 160    

Antal observationer med utfall = 1 96    
Antal observationer 256       

 

Tabell 14: Logit skattning av sannolikheten att ge pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer frekvent (3) 

 Etablerad välgörenhet 

 Ger pengar frekvent 

Förklaringsvariabel Koefficient Standardavvikelse T-test P-värde 

C -1,7156 0.4240 -4,0466 0.0001 
Kön - - - - 
Ålder - - - - 
Inkomst 0.1453 0.1049 1.3857 0.1658 
Utbildning 0.2978 0.1668 1.7851 0.0742 
Religion 0.3887 0.2898 1.3412 0.1798 
Äktenskap 0.6004 0.2949 2.0358 0.0418 

Antal barn i hushållet - - - - 

Utländsk härkomst -0,5288 0.3627 -1,4578 0.1449 

Någon i närheten ger  - - - - 

Ingen i närheten ger - - - - 
Kunskap - - - - 
Förbud dåligt - - - - 

Förbud bra - - - - 

     

McFadden R2 0,0621    

Log likelihood -158.8514    

     

Antal observationer med utfall = 0 160    
Antal observationer med utfall = 1 96    

Antal observationer 256       
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Tabell 15: Logit skattning av sannolikheten att ge pengar till etablerade välgörenhetsorganisationer frekvent (4) 

 

Slutgiltig modell:  

𝐸𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣ä𝑙𝑔ö𝑟𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑡 

=  −1,5365 +  0,3497(𝑈𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔) +  0,8005(Ä𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝) –  0,5057(𝑈𝑡𝑙ä𝑛𝑑𝑠𝑘 ℎä𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡) 

 

  

 Etablerad välgörenhet 

 Ger pengar frekvent 

Förklaringsvariabel Koefficient Standardavvikelse T-test P-värde 

C -1,5364 0.4105 -3,7427 0.0002 
Kön - - - - 
Ålder - - - - 
Inkomst - - - - 
Utbildning 0.3497 0.1622 2.1555 0.0311 
Religion - - - - 
Äktenskap 0.8005 0.2708 2.9555 0.0031 
Antal barn i hushållet - - - - 
Utländsk härkomst -0,5057 0.3539 -1,4289 0.1530 
Någon i närheten ger  - - - - 
Ingen i närheten ger - - - - 
Kunskap - - - - 
Förbud dåligt - - - - 

Förbud bra - - - - 

     

McFadden R2 0.0524    

Log likelihood -160.4936    

     
Antal observationer med utfall = 0 160    

Antal observationer med utfall = 1 96    
Antal observationer 256       
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Benägenheten att ge pengar till tiggande EU-migranter vid minst enstaka tillfällen 

 

 

Tabell 16: OLS-skattning av sannolikheten att ge pengar till tiggande EU-migranter vid minst enstaka tillfällen 

 Tiggande EU-migranter 

 Ger pengar vid minst enstaka tillfällen 

Förklaringsvariabel Koefficient Standardfel T-test P-värde 

C 0.1670 0.7888 0.2118 0.8323 

Kön -0,4090 0.3160 -1,2942 0.1956 

Ålder 0.0184 0.0110 1.6674 0.0954 

Inkomst -0,0584 0.1366 -0,4276 0.6690 

Utbildning -0,1617 0.1971 -0,8203 0.4120 

Religion -0,1055 0.3392 -0,3110 0.7558 
Äktenskap -0,3686 0.3838 -0,9604 0.3369 
Antal barn i hushållet 0.0338 0.1584 0.2134 0.8310 
Utländsk härkomst 1.2751 0.4526 2.8173 0.0048 

Någon i närheten ger  0.2097 0.4455 0.4707 0.6379 

Ingen i närheten ger -0,5785 0.7838 -0,7381 0.4605 

Kunskap -0,0483 0.3177 -0,1520 0.8792 

Förbud dåligt 1.4272 0.3873 3.6846 0.0002 
Förbud bra -1,0805 0.3789 -2,8519 0.0043 

     

McFadden R2 0.1715    

Log likelihood -135.3825    

     
Antal observationer med utfall = 0 86    

Antal observationer med utfall = 1 170    
Antal observationer 256       

 

Tabell 17: Logit skattning av sannolikheten att ge pengar till tiggande EU-migranter vid minst enstaka tillfällen (1) 

 Tiggande EU-migranter 

 Ger pengar vid minst enstaka tillfällen 

Förklaringsvariabel Koefficient Standardfel T-test P-värde 

C 0.4001 0.6657 0.6011 0.5478 

Kön -0,446 0.3042 -1,466 0.1427 
Ålder 0.0158 0.0099 1.5993 0.1098 
Inkomst - - - - 

Utbildning -0,194 0.1840 -1,0543 0.2918 

Religion - - - - 
Äktenskap -0,3735 0.3570 -1,0464 0.2954 
Antal barn i hushållet - - - - 
Utländsk härkomst 1.2489 0.4301 2.9040 0.0037 
Någon i närheten ger - - - - 
Ingen i närheten ger -0,7089 0.6793 -1,0435 0.2967 

Kunskap - - - - 

Förbud dåligt 1.4591 0.3756 3.8847 0.0001 

Förbud bra -1,0710 0.3743 -2,8607 0.0042 

     
McFadden R2 0.1700    
Log likelihood -135.6243    

     
Antal observationer med utfall = 0 86    
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Antal observationer med utfall = 1 170    
Antal observationer 256    

Tabell 18: Logit skattning av sannolikheten att ge pengar till tiggande EU-migranter vid minst enstaka tillfällen (2) 

 

 Tiggande EU-migranter 

 Ger pengar vid minst enstaka tillfällen 

Förklaringsvariabel Koefficient Standardfel T-test P-värde 

C 0.0090 0.4727 0.0191 0.9848 

Kön -0,4301 0.2987 -1,4396 0.1500 
Ålder 0.0113 0.0083 1.3515 0.1765 
Inkomst - - - - 
Utbildning - - - - 
Religion - - - - 
Äktenskap - - - - 
Antal barn i hushållet - - - - 
Utländsk härkomst 1.1680 0.4229 2.7619 0.0057 
Någon i närheten ger  - - - - 
Ingen i närheten ger - - - - 

Kunskap - - - - 

Förbud dåligt 1.3895 0.3689 3.7671 0.0002 

Förbud bra -1,0472 0.3709 -2,8232 0.0048 

     

McFadden R2 0.1599    

Log likelihood -137.2815    

     
Antal observationer med utfall = 0 86    
Antal observationer med utfall = 1 170    
Antal observationer 256       

 
Tabell 19: Logit skattning av sannolikheten att ge pengar till tiggande EU-migranter vid minst enstaka tillfällen (3) 

 Tiggande EU-migranter 

 Ger pengar vid minst enstaka tillfällen 

Förklaringsvariabel Koefficient Standardfel T-test P-värde 

C 0.5143 0.2927 1.7570 0.0789 
Kön -0.4304 0.2975 -1.4469 0.1479 

Ålder - - - - 

Inkomst - - - - 
Utbildning - - - - 
Religion - - - - 
Äktenskap - - - - 
Antal barn i hushållet - - - - 
Utländsk härkomst 1.0183 0.4065 2.5053 0.0122 
Någon i närheten ger  - - - - 
Ingen i närheten ger - - - - 
Kunskap - - - - 
Förbud dåligt 1.3980 0.3676 3.8029 0.0001 
Förbud bra -1.0111 0.3675 -2.7512 0.0059 

     

McFadden R2 0.1542    

Log likelihood -138.2067    

     

Antal observationer med utfall = 0 86    
Antal observationer med utfall = 1 170    
Antal observationer 256       
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Slutgiltig modell:  

𝑇𝑖𝑔𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝐸𝑈 − 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑣𝑖𝑑 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑠𝑡𝑎𝑘𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ä𝑙𝑙𝑒𝑛 

=  0,5143 +  1,0184(𝑈𝑡𝑙ä𝑛𝑑𝑠𝑘 ℎä𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡)  

+  1,3980(𝐹ö𝑟𝑏𝑢𝑑 𝑑å𝑙𝑖𝑔𝑡) –  1,0111(𝐹ö𝑟𝑏𝑢𝑑 𝑏𝑟𝑎) –  0,4304(𝐾ö𝑛) 

 
Sannolikheten att ge pengar till tiggande EU-migranter frekvent 

 
Tabell 20: Logit skattning av sannolikheten att ge pengar till tiggande EU-migranter frekvent (1) 

 Tiggande EU-migranter 

 Ger pengar vid minst enstaka tillfällen 

Förklaringsvariabel Koefficient Standardfel T-test P-värde 

C -3,0653 1.1411 -2,6863 0.0072 
Kön -0,2861 0.3717 -0,7697 0.4415 

Ålder -0,0063 0.0128 -0,4910 0.6234 

Inkomst 0.0251 0.1553 0.1616 0.8716 
Utbildning -0,2550 0.2336 -0,191 0.9131 

Religion 0.1634 0.3960 0.4128 0.6798 

Äktenskap 0.0386 0.4554 0.0847 0.9325 

Antal barn i hushållet 0.1310 0.1920 0.6821 0.4952 

Utländsk härkomst 0.1086 0.5161 0.2104 0.8334 
Någon i närheten ger 1.4421 1.1263 1.2804 0.2004 

Ingen i närheten ger 0.4695 0.8251 0.5690 0.5694 

Kunskap 0.5440 0.4037 1.3475 0.1778 

Förbud dåligt 1.9696 0.5222 3.7718 0.0002 

Förbud bra -0,9785 0.8680 -1,1273 0.2596 

     

McFadden R2 0.2071    

Log likelihood -99,0983    

     
Antal observationer med utfall = 0 86    

Antal observationer med utfall = 1 170    
Antal observationer 256    
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Tabell 21: Logit skattning av sannolikheten att ge pengar till tiggande EU-migranter frekvent (2) 

 Tiggande EU-migranter 

 Ger pengar vid minst enstaka tillfällen 

Förklaringsvariabel Koefficient Standardfel T-test P-värde 

C -2,8397 0.5580 -5,0892 0.0000 
Kön -0,2987 0.3621 -0,8249 0.4095 

Ålder - - - - 

Inkomst - - - - 
Utbildning - - - - 

Religion - - - - 

Äktenskap - - - - 
Antal barn i hushållet 0.1631 0.1675 0.9735 0.3303 
Utländsk härkomst - - - - 

Någon i närheten ger  - - - - 

Ingen i närheten ger 0.9861 0.8317 1.1857 0.2357 

Kunskap 0.4940 0.3717 1.3289 0.1839 

Förbud dåligt 2.0042 0.5158 3.8855 0.0001 

Förbud bra -0,9972 0.8574 -1,1631 0.2448 
     

McFadden R2 0.2034    

Log likelihood -99,5664    

     
Antal observationer med utfall = 0 207    

Antal observationer med utfall = 1 49    
Antal observationer 256       

 

Tabell 22: Logit skattning av sannolikheten att ge pengar till tiggande EU-migranter frekvent (3) 

 Tiggande EU-migranter 

 Ger pengar vid minst enstaka tillfällen 

Förklaringsvariabel Koefficient Standardfel T-test P-värde 

C -2,9091 0.5133 -5,6599 0.0000 
Kön - - - - 
Ålder - - - - 
Inkomst - - - - 
Utbildning - - - - 
Religion - - - - 
Äktenskap - - - - 
Antal barn i hushållet - - - - 
Utländsk härkomst - - - - 
Någon i närheten ger  - - - - 
Ingen i närheten ger 0.7986 0.8227 0.9707 0.3317 
Kunskap 0.5788 0.3643 1.5889 0.1121 
Förbud dåligt 1.9747 0.5109 3.8650 0.0001 

Förbud bra -0,9916 0.8571 -1,1570 0.2473 

     
McFadden R2 0.1969    
Log likelihood -100.3885    

  
   

Antal observationer med utfall = 0 207    
Antal observationer med utfall = 1 49    
Antal observationer 256       
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Tabell 23: Logit skattning av sannolikheten att ge pengar till tiggande EU-migranter frekvent (4) 

 Tiggande EU-migranter 

 Ger pengar vid minst enstaka tillfällen 

Förklaringsvariabel Koefficient Standardfel T-test P-värde 

C -3,2488 0.4393 -7,3948 0.0000 
Kön - - - - 
Ålder - - - - 
Inkomst - - - - 

Utbildning - - - - 

Religion - - - - 
Äktenskap - - - - 
Antal barn i hushållet - - - - 
Utländsk härkomst - - - - 
Någon i närheten ger  - - - - 
Ingen i närheten ger - - - - 

Kunskap 0.5774 0.3629 1.5913 0.1115 

Förbud dåligt 2.3492 0.4360 5.3886 0.0000 

Förbud bra - - - - 

     

McFadden R2 0.1870    

Log likelihood -101.6233    

     
Antal observationer med utfall = 0 207    

Antal observationer med utfall = 1 49    
Antal observationer 256    

 

Slutgiltig modell: 

𝑇𝑖𝑔𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝐸𝑈 − 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑡 = −3,2488 + 0,5775 ∗ 𝐾𝑢𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝 + 2,3492 ∗ 𝐹ö𝑟𝑏𝑢𝑑 𝑑å𝑙𝑖𝑔𝑡 
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Beräkning av marginalsannolikheter 

Vid beräkning av genomsnittliga marginalsannolikheter används formeln 

  

𝜕𝐿(𝑤)

𝜕𝑥𝑖𝑘
= 𝑝𝑖(1 – 𝑝𝑖)𝛽𝑘 

Givande till etablerade välgörenhetsorganisationer vid minst enstaka tillfällen 

P = 0,871 

Ålder 

𝜕𝐿(𝑤)

𝜕𝑥Å𝑙𝑑𝑒𝑟

= 0,871 ∗ (1 − 0,871) ∗ 0,0176 = 0,002 

Äktenskap 

𝜕𝐿(𝑤)

𝜕𝑥Ä𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝
= 0,871 ∗ (1 − 0,871) ∗ 1,7408 = 0,1956 

Ingen i individens närhet ger 

𝜕𝐿(𝑤)

𝜕𝑥𝐼𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑛ä𝑟ℎ𝑒𝑡 𝑔𝑒𝑟
= 0,871 ∗ (1 − 0,871) ∗ (−1,6425) = −0,1845 

 

Givande till etablerade välgörenhetsorganisationer frekvent 

P = 0,371 

Utbildning 

𝜕𝐿(𝑤)

𝜕𝑥𝑈𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔
= 0,371 ∗ (1 − 0,371) ∗ 0,3497 = 0,0816 

Äktenskap 

𝜕𝐿(𝑤)

𝜕𝑥𝑈𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔
= 0,371 ∗ (1 − 0,371) ∗ 0,8005 = 0,1868 
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Utländsk härkomst 

 

𝜕𝐿(𝑤)

𝜕𝑥𝑈𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔
= 0,371 ∗ (1 − 0,371) ∗ (−0,5057) = −0,1180 

Givande till tiggare vid minst enstaka tillfällen 

P = 66,4 % 

Kön 

𝜕𝐿(𝑤)

𝜕𝑥𝐾ö𝑛
= 0,664 ∗ (1 − 0,664) ∗ (−0,4304) = −0,096 

Förbud dåligt 

𝜕𝐿(𝑤)

𝜕𝑥𝐹ö𝑟𝑏𝑢𝑑 𝑑å𝑙𝑖𝑔𝑡
= 0,664 ∗ (1 − 0,664) ∗ 1,39800 = 0,3119 

Förbud bra 

𝜕𝐿(𝑤)

𝜕𝑥𝐹ö𝑟𝑏𝑢𝑑 𝑏𝑟𝑎
= 0,664 ∗ (1 − 0,664) ∗ (−1,0111) = −0,2256 

Utländsk härkomst 

𝜕𝐿(𝑤)

𝜕𝑥𝐹ö𝑟𝑏𝑢𝑑 𝑏𝑟𝑎
= 0,664 ∗ (1 − 0,664) ∗ 1,0184 = 0,2272 

 

Givande till tiggare frekvent 

P = 0,191 

Kunskap 

𝜕𝐿(𝑤)

𝜕𝑥𝐾𝑢𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝
= 0,191 ∗ (1 − 0,191) ∗ 0,5775 = 0,0892 

Förbud dåligt 

𝜕𝐿(𝑤)

𝜕𝑥𝐾𝑢𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝
= 0,191 ∗ (1 − 0,191) ∗ 2,3492 = 0,363 

 


