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Sammanfattning 
 
Jag vill med denna uppsats belysa frågan om man i Sverige bör införa en allmän skyldighet 
att hjälpa nödställda. Syftet är att undersöka vilken betydelse en sådan så kallad 
civilkuragelag skulle kunna få för samhällsmoralen. Genom att använda mig av relevant 
samhällsvetenskaplig teori om bland annat medmänsklighet, moral, tillit, normer och socialt 
kapital vill jag sätta frågan i ett sociologiskt perspektiv. Jag har genomfört intervjuer med 
jurister och juridikstudenter för att få deras perspektiv på frågan. Frågan har jag sedan 
analyserat utifrån deras svar och utifrån de teorier och den tidigare forskning jag använt mig 
av. Resultaten av intervjuerna visar att informanterna i allmänhet är skeptiskt inställda till 
införandet av en civilkuragelag i Sverige. Nackdelarna, bland annat risken att färre skulle 
våga träda fram som vittnen till brott om en civilkuragelag införs, tycks överväga fördelarna i 
frågan. Man kan konstatera att lagen möjligen skulle kunna stötta människors moraliska 
tänkande. Informanterna såg dock andra faktorer, bland annat goda förebilder och en trygg 
omgivning, som mer betydelsefulla för samhällsmoralen.  
 
Nyckelord: civilkurage, lagstiftning, moral, tillit, civilsamhälle  

Abstract 
 
The intention with this essay is to look closer at the question of whether or not rescuing 
another person in danger should be a legal obligation in Sweden. The purpose is to examine 
the possible consequences of such a “civil courage law”, in terms of public moral. I intend to 
examine the question from a sociological viewpoint by using adequate social theories about, 
for example: humanity, morality, trust, norms and social capital. I interviewed a number of 
lawyers and law students to find out their perspective and then analyzed the question based on 
their answers, as well as previous research and the social theories mentioned above. The result 
shows that the interviewees in general are skeptical about the proposed “civil courage law”.  
The disadvantages, such as the risk of witnesses being scared away, seem to be outweighing 
the advantages. The civil courage law might support the public moral to some extent, but 
according to the interviewees, other factors are more important in order to strengthen the 
moral courage among people. Among other things, good role models and a safe environment 
are mentioned as such factors.  
 
Keywords: moral courage, legislation, morality, trust, civil society  

Populärvetenskaplig sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka frågan om man i Sverige behöver en så kallad 
civilkuragelag, alltså en lag som innebär en allmän plikt att ingripa när andra är i nöd, och 
vad en sådan skulle innebära för människors moral. Genom intervjuer med jurister och 
juridikstudenter har jag försökt ta reda på vad dessa anser om förslaget på en 
civilkuragelag. Sedan har jag analyserat frågan utifrån deras svar och med hjälp av teorier 
om till exempel varför människor agerar medmänskligt, vad moral är och vad tillit innebär. 
Jag har kommit fram till att de flesta av de intervjuade ser fler nackdelar än fördelar med 
en lag. Till exempel att människor skulle bli rädda att vittna om de riskerade straff för att 
de inte hjälpt till i en nödsituation. Fördelarna skulle vara att moralen i samhället eventuellt 
skulle bli starkare med hjälp av en lag, men informanterna tror att lagen inte skulle ha så 
stor betydelse. De tror att det är viktigare med bra förebilder och att människor känner sig 
trygga i samhället för att göra så att fler vågar ingripa när andra är i fara. 
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Förord 
 
Denna uppsats gjordes inledningsvis i samarbete med Marcus Areschoug. Tillsammans 
genomförde vi intervjuer och samlade in bakgrundsinformation. Omständigheterna gjorde 
sedan att jag blev tvungen att fortsätta arbetet ensam. Resten av uppsatsen är således enbart 
skriven av mig.  
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1 Inledning 
 
 
 
En man ramlar ner på ett tunnelbanespår. Efter honom ner på spåret följer en annan man, 

men inte för att rädda mannen som nu är medvetslös, utan för att råna honom. Rånaren 

lämnar den medvetslöse som därefter blir påkörd av tåget. Denna händelse utspelade sig i 

Stockholm, en septembernatt 2012 och väckte starka reaktioner bland allmänheten. Det 

som särskilt uppmärksammades i efterhand var att rånaren enligt lagen enbart kunde 

dömas för grov stöld, och inte för att ha lämnat en människa att bli påkörd av tåget. Detta 

beror på att det i Sverige inte finns en lagstadgad allmän skyldighet att hjälpa nödställda, 

en så kallad civilkuragelag (Medvetslös lämnad på spår 2012). Man kan alltså i Sverige 

passivt se på när människor råkar ut för fara utan att riskera straff. Detta är något som på 

senare år väckt frågan om man i Sverige bör lagstadga civilkurage, vilket skulle innebära 

en allmän skyldighet att hjälpa medmänniskor som befinner sig i nödsituationer. Det är 

denna fråga som står i centrum för min studie.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 
Mycket av det som skrivits om civilkurage och en eventuell lagstiftning om detta tar upp 

de juridiska aspekterna av frågan. Jag vill därför sätta denna juridiska fråga i ett 

sociologiskt perspektiv och undersöka hur civilkurage kan kopplas till relevant 

samhällsteori. Jag vill med min studie belysa de för- och nackdelar som kan finnas med en 

eventuell lagstadgad skyldighet att hjälpa nödställda. 

Jag har valt att närma mig frågan genom en undersökning av hur ett antal verksamma 

jurister och juridikstudenter ställer sig i frågor som rör lagstiftning som reglerar 

civilkurage.  

Syftet med studien är alltså att ta reda på vilken betydelse en civilkuragelag skulle kunna få 

för samhället och hur attityderna till en eventuell lagstiftning om civilkurage ser ut bland 

mina informanter. 
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De centrala frågorna i min undersökning är:  

 

Hur analyserar informanterna frågan om en eventuell lagstadgad skyldighet att hjälpa 

nödställda? 

 

Hur kan man förstå betydelsen av en eventuell civilkuragelag för samhällsmoralen i 

Sverige?  

1.2 Bakgrund 
 

Frågan om Sverige ska införa en så kallad civilkuragelag har gång på gång kommit upp i 

samhällsdebatten. 1995 lyftes frågan fram av journalisten Maciej Zaremba i tidskriften 

Moderna tider (1995). I sin artikel kritiserar han svensk rättskultur för att övergett sin 

humanistiska tradition och han menar att jurister är rädda för att befatta sig med frågor som 

handlar om plikt skuld, vilja och ansvar (Zaremba 1995). 1996 uppmärksammades frågan i 

den så kallade ”Straffansvarsutredningen” som utfördes på uppdrag av regeringen under 

ledning av hovrättsrådet, numera justitierådet Martin Borgeke. I denna utredning föreslogs 

det att underlåtenhet att bistå nödställd skulle beläggas med straff. Straffet skulle bestå av 

böter eller fängelse i upp till två år. Ansvar skulle dock inte föreligga i ringa fall och inte 

heller i de fall ett ingripande skulle innebära fara för den handlande eller för någon annan. 

Detta förslag stöddes av bland andra Svea hovrätt, Göta hovrätt och Uppsala tingsrätt. 

Många juridiska instanser var emellertid mot förslaget. Bland dessa fanns Riksåklagaren, 

Justitiekanslern och Domareförbundet. Regeringen gjorde också bedömningen att en 

allmän skyldighet att ingripa inte borde införas. (SOU 2011:16, 73, 81).  

Kravet på en civilkuragelag återkom dock i flera motioner under 2000-talet och 2009 

inledde regeringen en ny utredning angående en eventuell lagstiftning som gör det 

straffbart att inte ingripa vid en nödsituation. Utredningen som fick namnet 

”Handlingspliktutredningen” leddes av regeringens särskilde utredare, rättschef Olle 

Abrahamsson och resulterade i betänkandet ”Allmän skyldighet att hjälpa nödställda?” 

(SOU 2011:16).  
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I och med det uppmärksammade tunnelbanerånet fick debatten år 2012 nytt liv. Många 

debattörer bland dem justitiedepartementets rättschef Olle Abrahamsson, anser dock inte att 

en lagstiftning om civilkurage skulle ge någon positiv effekt (Åkerman 2012). Andra 

debattörer, som till exempel Kristdemokratiska Ungdomsförbundets andre vice ordförande 

Christian Carlsson, anser att en sådan lag behövs och att det är orimligt att man idag utan 

straff kan stå och se på medan en medmänniska befinner sig i nöd, som till exempel när ett 

litet barn håller på att drunkna i en vattenpöl (Carlsson 2011). 

 

Opinionsundersökningar som genomförts har också visat att en stor del av den Svenska 

befolkningen delar Christian Carlssons åsikt om att en civilkuragelag behövs. 2006 

genomförde opinionsinstitutet Synovate/Temo på uppdrag av Kristdemokraterna, som länge 

drivit frågan om en civilkuragelag, en undersökning i syfte att mäta stödet för en allmän 

skyldighet att hjälpa nödställda. Frågorna som ställdes var: ”Är du för eller emot att det införs 

en lag som innebär att enskilda personer, efter förmåga, blir skyldiga att gripa in och hjälpa 

människor i nöd?” och ”Tror du att du skulle känna dig tryggare i olika situationer om 

människor enligt lag var skyldiga att, efter förmåga, rycka in och hjälpa en människa i nöd 

eller skulle du inte göra det”. I denna undersökning svarade 52 % av respondenterna att de var 

för en lag, och 54 % att de skulle känna sig tryggare med en lag.  

 

Frågan om respondenterna skulle känna sig tryggare med en lag ställdes också i en 

undersökning 2008. Då hade andelen som skulle känna sig tryggare med en lag stigit till 66 % 

(SOU 2011:16, 96). Folk tycks alltså ha blivit mer positiva till att lagstifta om civilkurage. 

Detta framhålls också av förespråkarna av lagen. Peter Althin, advokat och ledamot av 

kristdemokraternas partistyrelse, och Inger Davidson, riksdagsledamot (kd), skriver till 

exempel i en debattartikel att:  

 
”För två år sedan lät Kristdemokraterna göra en opinionsundersökning för att få reda på vilka 

attityder människor i Sverige har till en civilkuragelag. Undersökningen genomfördes av 

Synovate Temo under sensommaren 2006 och visade att 52 procent var positiva till att 

lagstifta om civilkurage. Två år senare är hela 66 procent positiva och skulle känna sig 

tryggare om vi hade en civilkuragelag. Detta visar en ny undersökning som Synovate Temo 

genomfört under perioden 28 april till 6 maj 2008. Ökningen är markant och visar på ett brett 

stöd från allmänheten” (Althin & Davidsson 2008). 
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Man kan emellertid fråga sig om svaret möjligen hade blivit annorlunda om man i frågan 

upplyst om vilket straff som åläggs den som bryter mot lagen. Det framkommer inte heller 

av Kristdemokraternas två undersökningar vad som ligger bakom respondenternas åsikter. 

Vad är det som gör att man tycker att en lag behövs, eller inte behövs. Den besvarar heller 

inte frågan om en lag möjligen kan få någon verklig effekt och betydelse.  

 

Ämnet väcker onekligen många frågor och berör flera grundläggande moraliska och etiska 

principer. Vad säger våra ideal och lagar att vi bör göra när andra människor befinner sig i 

nöd, och vad gör vi när det verkligen gäller? Hur moraliskt agerar man?  Det väcker också 

nyfikenhet kring de bakomliggande faktorer som styr människor agerande i nödsituationer . 

Allt detta har väckt mitt intresse för att studera frågan ur ett sociologiskt perspektiv. 

1.3 Upplägg 
 
Studien gjordes till en början i samarbete med Marcus Areschoug. Vi genomförde 

tillsammans intervjuerna och skrev bakgrunden till studien men vid en viss punkt var vi 

tvungna att skiljas åt. Vi fick tillstånd av ämnesansvarig att använda det gemensamma 

materialet var för sig. Jag har således arbetat vidare på det material vi samlade ihop och 

analyserat detta. Följande uppsats är således skriven av mig, enskilt.  

2 Metod 

2.1Tillvägagångssätt 
 

Jag har valt att genomföra en kvalitativ studie av attityder till förslaget på en civilkuragelag 

och har använt mig av intervjuer med juridikstudenter och jurister verksamma i Stockholm 

för att besvara min frågeställning.  

 

Tillsammans med Marcus Areschoug har jag intervjuat två verksamma jurister och tre 

juridikstudenter som fått ge sitt perspektiv på lagförslaget. Vi gjorde vårt urval utifrån 

snöbollsmetoden, som enligt Tim May (2001:122) innebär att man först kontaktar en 

person i den population man avser att undersöka, som sedan kan förmedla kontakter med 

andra tänkbara intervjupersoner. Vi frågade alltså människor i vår närmaste omgivning om 

de kände någon verksam jurist eller juridikstudent som hade möjlighet att medverka i 

undersökningen. På så sätt kom vi i kontakt med de fem personer som vi sedan intervjuade. 

Tre av dem är studerande på juridikprogrammet vid Stockholms Universitet. Dessa tre har 
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jag valt att kalla Alicia, Disa och Emelie. De två andra informanterna är verksamma jurister 

och arbetar på Stockholms stads juridiska avdelning, respektive Stockholms 

miljöförvaltning. Dessa kallar jag Beatrice och Cassandra.  

 

Intervjuerna tog mellan 25 och 45 minuter. Intervjuerna med de två verksamma juristerna 

genomfördes på deras respektive arbetsplatser. Studenterna Alicia och Disa intervjuades 

hemma hos en av intervjuarna. Emelie intervjuades i sin bostad. Intervjuerna med Beatrice 

och Cassandra spelades med deras samtycke in. Dessvärre fanns inte möjlighet att använda 

inspelningarna för de andra tre intervjuerna då ljudet var för dåligt. Marcus och jag förde 

dock noggranna anteckningar och transkriberade därefter de inspelade intervjuerna.  

2.2 Metodologiskt perspektiv 
 

Frågan om lagstiftning av civilkurage har tidigare undersökts kvantitativ men jag har inte 

kunnat finna någon forskning kring ämnet som haft en kvalitativ ansats med intervjuer som 

utgångspunkt. Personliga intervjuer har enligt Steinar Kvale (1997) den fördelen att de ger 

en förståelse för hur enskilda individer ser på en viss fråga. Därför har jag valt att tillämpa 

kvalitativ metod i min studie. Tanken är att genom intervjuer med ett antal jurister belysa 

frågan och se om det finns några gemensamma, återkommande teman i deras svar. Genom 

intervjuer försöker man, som Kvale (1997:9) skriver, se världen med de intervjuades ögon 

och ta reda på hur de känner inför och förstår olika fenomen. 

 

Enligt May (2001) finns det tre huvudtyper av intervjuformer. Den första av dessa är den 

strukturerade intervjun där forskaren använder sig av ett frågeformulär som verktyg för sin 

datainsamling. Denna typ av intervju bygger på standardisering och man avviker i minsta 

möjliga mån från det på förhand fastställda intervjuschemat. Här finns inte utrymme för att 

göra egna tolkningar och komma med personliga synpunkter. Intervjuer av detta slag 

kännetecknas av att de bygger på en viss struktur och att de gör intervjusvaren jämförbara. De 

som intervjuas är valda för att ge ett representativt resultat vilket ger möjlighet för forskaren 

att göra generaliseringar (May 2001:149).  

 

Motsatsen till de strukturerade intervjuerna är de ostrukturerade s.k. fokuserade intervjuerna. 

Dessa har en mer öppen karaktär, mer flexibilitet och större fokusering än de strukturerade 

intervjuerna. Den intervjuade är friare att ”prata på” utifrån sin egen referensram och därmed 
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blir djupet i intervjun större. Den intervjuade kan utgå mer från sig själv och sin egen 

upplevelse vilket ger en större förståelse för den intervjuades perspektiv. Syftet med dessa 

intervjuer är att blottlägga betydelser snarare än att skapa jämförbarhet mellan intervjusvar 

(May 2001:151-153).  

 

Den tredje intervjumetoden, den så kallade semistrukturerade metoden, har drag av både 

den strukturerade och den ostrukturerade intervjuformen. Denna innebär att forskaren 

använder standardiserade frågor men har möjlighet att fördjupa svaren, när så krävs, genom 

förtydliganden och utvecklande av de svar som ges. Här är en dialog mellan den 

intervjuade och intervjuaren möjlig. Man använder sig av den strukturerade intervjuguiden 

för att skapa jämförbarhet men tillåter även diskussioner och fördjupningar av de frågor 

som tas upp (May 2001:150-151).  

 

Jag använder mig i min studie av denna kombinerade metod vilket innebär att jag upprättat 

en intervjuguide att utgå från men även har tillåtit att frågornas form och följd ändrats 

utifrån de svar som informanterna gett. De intervjuade har fått möjlighet att utveckla sina 

svar och fritt diskutera kring ämnet med utgångspunkt i frågeformuläret.  

 

Mina intervjuer har varit fokusintervjuer på det sätt att jag fokuserat på en enskild 

frågeställning utan att vara intresserad av informanternas personliga bakgrund och 

livsberättelser. Detta eftersom studien handlar om idéer och tankar kring en specifik 

frågeställning. Jag har använt mig av informanterna främst i egenskap av sakkunniga. Jag 

utgick från tanken att deras kunskaper i juridik kan belysa mina frågeställningar på ett 

djupgående sätt. Därför är informanternas kön och ålder oväsentligt för min studie. 

Jag har alltså använt mig av mina informanters yrkeskunskap samt utgått från deras svar i 

min egen analys av problemet. Svaren i sig själva utgör så att säga en del av analysen och 

jag har strävat efter att införliva informanternas yrkeskunskap i analysen av frågan. De 

erbjuder nya synvinklar som hjälper mig att vidare förstå problematiken. Jag har försökt 

koppla informanternas svar till teorietiska perspektiv och tidigare forskning om ämnet och 

på så vis utvidga svaren och analysera dem vidare  
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2.3 Analysmetod 
 

I min analys av intervjuerna har jag inspirerats av den typ av analysmetod som Kvale 

(1997:174) kallar meningskategorisering. Denna metod innebär att man kodar materialet i 

olika kategorier för att få innehållet mer överskådligt.  

 

Vägledande för analysen av materialet har också det hermeneutiska tillvägagångssättet 

varit. Det hermeneutiska arbetssättet, den så kallade hermeneutiska cirkeln, innebär enligt 

Kvale (1997:51)att man växlar mellan helheten och delarna av en text, i detta fall 

intervjuer, för att få en förståelse för textens mening. Den muntliga diskursen som uppstår i 

en forskningsintervju ska alltså enligt Kvale (1997:49) ses som en tolkningsbar text. Jag 

analyserade således mitt material på så sätt att jag gick igenom de utskrivna intervjuerna 

åtskilliga gånger för att få en helhetsbild och leta efter återkommande teman och 

gemensamma nämnare i svaren. Jag sökte med andra ord efter mönster, likheter och 

skillnader i informanternas svar. Efter varje genomgång av materialet återvände jag till de 

enskilda intervjuerna för att analysera dessa närmre och kategorisera de olika svaren utifrån 

de teman jag tyckt mig se i den övergripande genomgången. Mina kategorier är alltså inte 

bestämda på förhand eller hämtade från teorin utan de växte fram under analysens gång. 

Därefter kunde de olika delarna av intervjuerna som hörde till samma kategori föras 

samman och analyseras gemensamt med utgångspunkt i de teorier jag funnit användbara 

för analysen av mitt material. De kategorier jag funnit delandes upp och analyserades 

vidare under två huvudteman. Det ena kallar jag ”relationen mellan civilsamhälle och stat” 

och det andra kallar jag “psykosociala faktorer”. Det första temat diskuteras under kapitel 

fyra och det andra temat diskuteras under kapitel fem.  

2.4Etiska överväganden 
 

Jag har under genomförandet av min undersökning tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 

(2002) fyra forskningsetiska riktlinjer för samhällsvetenskaplig forskning. De fyra krav 

som ställs är: 

 

Informationskravet: Informanterna ska informeras om deras roll i studien samt om syftet 

med studien. De ska även informeras om möjligheten att avbryta intervjun. 

Samtyckeskravet: Forskaren ska ha informantens samtycke. 
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Konfidentialitetskravet: Personuppgifter om informanterna ska skyddas så att ingen 

obehörig kan ta del av dem. Man ska också se till att enskilda informanter eller grupper av 

informanter inte enkelt ska kunna identifieras. 

Nyttjandekravet: De insamlade uppgifterna får endast användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 

Jag har valt att inte nämna intervjupersonerna vid deras riktiga namn. På så sätt uppfylls 

konfidentialitetskravet, och försvåras för utomstående att identifiera informanterna. 

I enlighet med informationskravet informerade jag och Marcusintervjupersonerna när vi 

först tog kontakt med dem om studien, dess syfte och deras roll. Vi fick även deras 

samtycke till att använda de uppgifter de lämnat. Intervjuerna inleddes även med ett 

förtydligande om informanternas anonymitet. Även nyttjandekravet är uppfyllt då jag inte 

använder uppgifterna för andra ändamål än denna studie. 

2.5 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet innebär enligt Kvale (1997) att undersökningen är tillförlitlig. Validitet 

definieras som undersökningens giltighet, att man mäter det man förutsatt att mäta (Kvale 

1997: 208, 215). 

 

Denna undersöknings reliabilitet kan ha blivit lidande av att vi inte kunnat spela in alla 

intervjuer, och att vi istället antecknat. Detta kan göra att delar av svaren går förlorade och 

att tolkningen av dem därför inte blivit helt trovärdig. Att man transkriberar en intervju 

från en bandinspelning kan å andra sidan också medföra problem för reliabiliteten, enligt 

Kvale (1997). Att den som transkriberar inte uppfattar allt som sägs eller att de som skriver 

ut intervjuerna tolkar saker olika kan göra att tolkningen inte blir enhetlig (Kvale 

1997:150) Dessa problem har vi försökt undvika genom att vara noggranna i vårt 

antecknande och ställa följdfrågor om det var något som verkade oklart. Att vi fokuserade 

på att anteckna kan möjligtvis ha gjort att vi missat viktiga aspekter av svaren så som 

pauser, tonfall och liknande vilket kan ha påverkat vår tolkning av svaren. Vi försökte 

dock vara uppmärksamma på sådana aspekter under intervjuerna för att minska denna risk.  

 

Validiteten påverkas av flera olika faktorer. Av särskild vikt är hur väl genomfört själva 

intervjuandet är. Valet av omgivning anser jag har påverkat validiteten i vår undersökning 
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positiv. Vi var i lugna miljöer där informanterna har tyckts känna sig bekväma med att 

svara öppet på våra frågor. För att ytterligare stärka validiteten har vi varit noga med att 

kontrollera att vi uppfattat informanternas svar korrekt, vilket Kvale rekommenderar 

(Kvale 1997:214).  

3 Teori 
 
Min uppsats är i första hand filosofisk och inte empirisk då jag strävar efter att ta reda på 

hur attityder och föreställningar rörande civilkurage och en eventuell civilkuragelag ser ut 

och hur man kan förstå en eventuell lagstiftnings betydelse för samhället. Genom att 

använda mig av olika samhällsvetenskapliga teorier med anknytning till moral, 

medborgarskap och tillit vill jag sätta frågan om lagstiftning av civilkurage i ett 

sociologiskt perspektiv. 

3.1 Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning kring lagstiftning av civilkurage har gjorts av bland andra Anna 

Kildebo (2006) som fokuserat på den juridiska aspekten av frågan och Karl Jonas Dunér 

(2012)som analyserat problemet kvantitativt. Jag vill däremot lyfta fram de aspekter som 

har med samhällsmoral och etik att göra. Jag har framförallt utgått från betänkandet 

”Allmän skyldighet att hjälpa nödställda” (SOU 2011:16). I detta betänkande som 

presenterades år 2011 av regeringens särskilde utredare, rättschef Olle Abrahamsson, 

utreds behovet av en civilkuragelag sett ur ett brett perspektiv.  

 

I betänkandet (SOU 2011:16) konstateras att det idag inte finns någon allmän skyldighet 

att hjälpa nödställda. Däremot finns ett antal exempel på särskilda fall där exempelvis den 

som fungerar som ”skyddsgarant för en annan person”, dvs. är ansvarig för dennes 

säkerhet, har en sådan särskild skyldighet att ingripa i de fall den person som ska 

garanteras skydd är i fara. Ett exempel på en garant är förskoleläraren gentemot barnen på 

förskolan. På samma sätt innebär föräldrars tillsynsansvar över sina barn att de måste se till 

att barnen inte kommer till skada. Ett annat exempel på en särskild skyldighet att ingripa är 

att den som själv orsakat fara i form av brand och liknande är skyldig att hjälpa de som 

blivit utsatt för denna fara (SOU 2011:16; 20-27, 144). Det handlar alltså framförallt om 

fall där man har någon sorts personlig relation till den man är skyldig att hjälpa som 
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motiverar ett ingripande. Frågan är vad som är rimligt att kräva när så inte är fallet, hur 

långt sträcker sig vår moraliska skyldighet? 

 

Utredaren jämför med erfarenheter från Norge och Danmark för att avgöra vilka effekter en 

eventuell svensk civilkuragelag skulle kunna få. Studier gjorda i dessa länder visar att man 

med en lagstiftning inte skulle få människor att bli mer benägna att ingripa i nödsituationer. 

Utredaren lyfter dock fram värdemässiga, moralbildande och folkuppfostrande motiv som 

talar för en lagstiftning av civilkurage. Utredaren menar dock att risken för att människor 

som sett ett brott begås och inte ingripit blir mindre benägna att vittna om de riskerar straff 

för att inte ha ingripit väger tyngre. Därför avråder utredaren från att göra det straffbart att 

inte bistå nödställda personer (SOU 2011:16; 11,12,109). 

 

3.2 Teoretiska utgångspunkter och begrepp 
 
Jag avser som nämnts ovan att analysera frågan om lagstiftning av civilkurage ur ett 

sociologiskt perspektiv. Detta gör jag genom att använda mig av moralfilosofiska och 

socialpsykologiska teorier, Anthony Giddens (2009) begrepp sociala normer, risk och tillit, 

teorier om tillit och socialt kapital och Georg Simmels (1981) begrepp ”den blasé attityden”. 

Ytterligare utgångspunkter för min analys är begreppet civilsamhälle och teorin om ”the 

bystander effect”, åskådareffekten, som presenteras närmare i följande avsnitt. Avsnittet 

inleds med en definition av själva begreppet civilkurage.  

 

Civilkurage 

 

Ordet Civilkurage kommer ifrån franskan och nämns första gången 1835. Man talade då 

om courage civil, ”den enskildes mod att ha en egen åsikt”, och courage civique, ”mod 

som medborgare i staten”. Dessa två begrepp användes senare av Ottto Bismark som gav 

dem den gemensamma beteckningen Zivilcourage (Linnér 2012).  

 

Sture Linnér (2012) definierar civilkurage som modet att stå för sin mening även om det 

kan betyda att man självs utsätts för risk. Det innebär att försvara sina värderingar trots att 

man möter motstånd (Linnér 2012). Civilkurage handlar alltså om till stor del om mod, 

vilket närmare definieras som villigheten att agera med eller utan varierande grad av rädsla, 
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för ”den goda sakens skull” för att uppnå ett för individen eftersträvansvärt mål” (Woodard 

& Pury 2007:135 -136).  

Moral, medmänsklighet och normer  
 
Begreppet moralkan definieras på många olika sätt. Här använder jag bland annat Zygmunt 

Bauman (2001) och Hannah Arendts (2003) definitioner av begreppet.  

Bauman (2001) ser moral som oförutsägbart, okontrollerbart och icke reglerbart. Han är 

kritisk till auktoriteter och maktutövning som bygger på universella antaganden vilket han 

anser utplånar det moraliska jaget. Moralen är, menar han, inte förnuftsstyrd. 

”Moraliskheten”, som Bauman kallar den, ligger i individens drift att, utan att kalkylera, 

eller göra rationella bedömningar om handlingens konsekvenser, räcka ut sin hand åt sina 

medmänniskor (Bauman 2001:304). Moralen är således icke-rationell och följer inga 

opersonliga eller generaliserande regler. Moralen är individuell, inte universell. Regler kan 

däremot vara universella, och man kan därför lagstifta om plikter. Moraliskt ansvar går 

dock inte att lagstifta om eftersom det enbart existerar inom individen. Att man gjort sin 

lagstadgade plikt betyder inte att man blir fri från sin egna moraliska ansvarskänsla, sitt 

eget samvete. Det är också detta moraliska ansvar som gör oss till individer, medan plikter 

gör oss lika (Bauman2001:19, 20, 21, 71,79). Bauman slår fast att: 

”Vi är inte moraliska tack vare samhället (vi är bara etiska eller laglydiga tack vare det); vi 

lever i samhället, vi är samhället tack vare att vi är moraliska” (Bauman 2001:80). 

Arendt (2003) skriver att moral handlar om den enskilde individen. Moralen beror inte på 

något utomstående tvång, vare sig det är gudomligt eller juridiskt. Känslan av om du kan 

leva med dig själv efter att ha utfört en viss handling avgör om den är rätt eller fel. Arendt 

lyfter fram tänkandets betydelse för moralen. Tänkande är den människa som kan samtala 

med sig själv Det krävs också att man kan komma överrens med sig själv. Genom 

tänkandet kan vi inte komma fram till några allmängiltiga svar på vad som är rätt och fel. 

Tänkandet är inte statiskt och löser snarare upp etablerade ”sanningar” och generella 

moralregler än befäster dem. Därav kan inte moral underordnas sådana generella regler. 

Men genom tänkandet underlättas omdömet att skilja på ont och gott i varje given situation. 

Det moraliska omdömet är således kopplat till den fria viljan (Arendt 2003:67,97,188,189). 
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Begreppet medmänsklighet kan enligt Bosse Angelöw och Thom Jonsson (2000) definieras 

som förmågan att visa hänsyn och omtanke gentemot andra. Forskare talar om två 

förutsättningar som krävs för att ett beteende ska kunna kallas medmänskligt. 1) Avsikt att 

befrämja, göra gott för andra personer och 2) Valfrihet i beteende, till exempel att 

handlingen inte är en del av den handlandes yrkesuppgift (ibid 2000:220). 

 

Angelöw och Jonsson (2000) presenterar olika teorier som framkommit av forskning kring 

medmänsklighet. Inom denna forskning har man talat om ett antal faktorer som särskilt 

viktiga när det gäller att visa ett medmänskligt, eller så kallat prosocialt beteende. De 

faktorer som främjar ett medmänskligt agerande anses vara: moralisk skyldighet, empati, 

normen om ömsesidighet, ökad självkänsla och socialt erkännande. Även faktorer som 

verkar negativt för det medmänskliga beteendet tas upp. Sådana faktorer kan vara stress, 

fara, tids- och materiella förluster. Även egenskaperna hos den som behöver hjälp är 

avgörande för om människor hjälper till eller ej. Om den som är i nöd själv tycks ha försatt 

sig i situationen och verkar kapabel att påverka sin situation blir människor mindre benägna 

att hjälpa till. Däremot är vi mer benägna att hjälpa de som inte kan rå för sin situation, som 

till exempel en blind person. Om den som är utsatt står oss nära personligen, eller liknar oss 

i något avseende blir vi också mer positivt inställda till att hjälpa. De som har ett attraktivt 

utseende och är vänliga får också i högre utsträckning hjälp än andra (ibid:222-228).  

 

En annan förklaringsfaktor som är viktig när man talar om moral och moraliskt och 

medmänskligt beteende är normer. Enligt den normativa förklaringsmodellen till varför 

människor agerar medmänskligt, presenterad av Angelöw och Jonsson (2000), kan sådant 

beteende bero på de normer som internaliserats i samhället och som säger att man ska 

hjälpa sina medmänniskor när det behövs. Dessa normer styr oss i vårt handlande så att vi 

agerar medmänskligt. Dessa normer innebär också att vi alla har både rättigheter och 

skyldigheter. Man talar om en så kallad ömsesidighetsnorm som säger att vi hjälper dem vi 

blivit hjälpta av. Om man vet att den man hjälper kommer att återgälda tjänsten om det 

skulle krävas blir man mer benägen att hjälpa. Det handlar helt enkelt om tjänster och 

gentjänster (ibid:222-223).  

 

Ömsesidighetsnormen har en viktig funktion som sammanhållande kraft för grupper av 

människor. Angelöw och Jonsson (2000:223)exemplifierar med en klassisk studie från 

början av 1940-talet. I denna studie undersöktes gatugäng i USA och hur de höll samman. 
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Det visade sig att ett system av inbördes förpliktelser med tjänster och gentjänster var 

avgörande för gängens överlevnad. Handlade medlemmarna i gängen inte enligt 

gruppnormen om att hjälpa varandra förlorade de status.  

 

Normerna om ömsesidighet är djupt rotade hos oss människor, inte minst genom 

religionens påverkan med budskap att man ska behandla andra så som man själv vill bli 

behandlad. Det handlar med andra ord om den gyllene regeln. Inom till exempel. 

kristendomen finns berättelser som lyfter fram ett altruistiskt beteende, så som den gode 

samariten (ibid 2000:222). Dessa normer om ömsesidighet kan förklara varför man känner 

sig skyldig att hjälpa andra om man själv någon gång fått hjälp. Det finns emellertid också 

normer som säger vi har ett allmänt socialt ansvar att hjälpa andra utan att förvänta oss 

något tillbaks. Dessa normer förespråkar så att säga ett altruistiskt handlande (Angelöw och 

Jonsson 2000: 222-223).  

 

Normerna följs också av de flesta människor i de flesta situationer, skriver Anthony 

Giddens (2009) eftersom vi till följd av socialiseringen blivit vana att följa dem. De 

samhälleliga normerna och reglerna är också alltid knutna till särskilda sanktioner för att 

hindra människor från att avvika från dem. Till sanktionerna räknas de reaktioner från 

omgivningen som den som bryter mot normerna möter. Det kan handla om att uppmuntra 

önskvärda beteenden eller bestraffa icke önskvärda beteenden genom att gruppen tar 

avstånd från agerandet (ibid:586).  

 

Andra teorier om medmänsklighet lägger stor vikt vid förmågan att känna empati och sätta 

sig in i en annan människas situation. Denna förmåga motiverar till att bry sig om andras 

välbefinnande. Denna förmåga kan försvinna om man uppfostras till att tränga bort sin 

egen smärta (Angelöw & Jonsson 2000:227).  

 

Angelöw och Jonsson (2000) skriver att forskningen kring medmänsklighet förutom 

ovanstående teorier om vad som ligger bakom det medmänskliga agerandet också 

harresulterat i modeller för hur de komplexa processerna av ställningstagande och beslut 

som föregår ett ingripande i en nödsituation ser ut (ibid:225). Enligt en sådan modell 

genomgår människor i en hjälpsituation en beslutsprocess där man först måste identifiera 

situationen som en nödsituation och sedan avgöra om man har möjlighet att ingripa. I 

beslutsprocessen värderar personen också olika handlingar och dess konsekvenser. Det 
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skapas en personlig norm för varje handlingsalternativ varpå känslor av moralisk plikt styr 

valet av agerande mot det mest positivt värdeladdade alternativet. I processen vägs känslor 

av plikt, av att man borde hjälpa, mot olika kostnader som ett ingripande kan medföra, till 

exempel hot om våld och tidsförlust. Man väger nackdelarna i form av fysisk ansträngning, 

skada, psykologisk olust, tidsförlust och ekonomisk förlust mot konsekvenserna av att 

offret inte får hjälp samt eventuella fördelar och belöningar som kan följa av att man 

hjälper till (Angelöw & Jonsson 2000:227).  

 

Ytterligare förklaringar till människors moraliska agerande ges inom det 

samhällsvetenskapliga perspektivet Symbolisk interaktionism. Detta perspektiv används för 

att analysera samhället och sociala grupper i det. Centralt för detta synsätt är idén om att 

människan lär sig att bli social och hur man ska bete sig i olika situationer i en 

socialisationsprocess (Trost & Levin 2004:10). Man ser inom detta perspektiv människan 

som någon som gör snarare än någon som är. Man är alltså inte intelligent utan man beter 

sig intelligent. Intelligensen anses vara resultatet av en social process. Även våra 

handlingar styrs av socialisationsprocessen, det vill säga av inlärningen av normer. 

Normerna är till en början något som kommer utifrån men som sedan blir en del av det vi 

kallar samvetet. Vad som är ”rätt och fel” sitter då så att säga i ryggmärgen (Trost & Levin 

2004:19-21, 92-94). 

En viktig del i den sociala interaktionen är att kunna överta andras roller, och sätta sig in i 

hur andra tänker och känner. Detta kan jämföras med empati, och är en förutsättning för 

det sociala samspelet mellan människor. Att vi ser och upplever en situation ur en annan 

människas perspektiv styr också vår egen bild av den, och ger vår handling en mening för 

oss själva. Vårt beteende styrs av normer, och den som bryter mot dessa normer om hur 

man beter sig i givna situationer möter motstånd från andra (Trost & Levin 2004: 23, 70, 

92, 94, 105). 

Ett viktigt begrepp inom symbolisk interaktionism är den generaliserade andra. Den 

generaliserade andra kan beskrivas som det omgivande samhälle eller de grupper som 

påverkar och formar individen. De förväntningar och normer som individen uppfattar finns 

i omgivningen styr dennes beteende (Trost & Levin 2004:70). 
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En del av den generaliserade andra är det vi kallar samvete. Samvetet är med detta synsätt 

föränderligt. Det utvecklas under hela individens liv. Socialisationsprocessen och de 

internaliserade normerna styr uppfattningen om rätt och fel, och formar vår 

föreställningsvärd. Brott mot normerna om rätt och fel straffas såväl inifrån individen, med 

skamkänslor, som utifrån av omgivningen Samtidigt är vi när vi handlar fria på så sätt att 

vår definition av situationen, som vi utgår från när vi handlar, bestäms av oss själva. Denna 

definition av situationen är inte heller helt konstant, utan genom tänkandet kommer vi hela 

tiden till nya slutsatser och nya idéer vilket gör att vår föreställningsvärd ständigt förändras 

(Trost & Levin 2004: 92, 93, 94). 

 

Civilsamhället 

 

När man talar om civilkurage ligger det nära till hands att också diskutera det civila 

samhällets roll i formandet av den samhälleliga moralen. Civilsamhället brukar definieras 

som de institutioner och relationer som organiserar det sociala livet på en nivå mellan 

staten och familjen. Utmärkande för institutionerna på den civila nivån är deras öppenhet i 

kommunikationen och deras fokus på det allmänna bästa. Civilsamhället är också 

självorganiserande och styrs alltså inte av staten (Calhoun 2001). 

 

Iris Young (2000) skiljer civilsamhället från framförallt staten, d.v.s. institutioner och 

aktiviteter som baseras på tvång och lagstiftning, men hon skiljer den också från den 

ekonomiska sfären. Civilsamhället står oberoende av dessa båda sfärer och består av 

frivilliga, icke- vinstdrivande, privata föreningar (ibid:158). Young menar att de tre 

sfärerna innebär olika aktiviteter. Civilsamhället består således av aktiviteter vars syfte är 

att förstärka sociala värden (Young 2000:159). Young skiljer även på privata och civila 

föreningar. De civila föreningarna syftar till att göra gott för en större grupp än den egna. 

De är alltså mer inkluderande än de privata. Young citerar Robert Putnam som menar att 

ett rikt föreningsliv stärker demokratiska institutioner och demokratisk kultur, men till 

skillnad från Putnam anser Young att det endast är de civila, och inte de privata, 

föreningarna som har denna funktion (Young 2000:161, 162).  
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Young menar att civilsamhället är av stor vikt för skapandet av välfärd, tillit, valfrihet, och 

demokratiska värderingar. Hon skriver att frivilliga organisationer kan spela en stor roll för 

byggandet av demokrati och av välfärd i auktoritära regimer. Samtidigt tillägger hon att 

civilsamhället även i demokratier främjar de demokratiska värderingarna(Young 

2000:155). Young menar att trots spänningarna som finns mellan civilsamhälle och stat 

krävs det att båda stärks för att nå en fördjupning av demokratin. De sociala rörelser som 

söker stärka välfärden i samhället bör därför arbeta från båda dessa håll och stärka banden 

mellan civilsamhälle och stat (Young 2000:156).  

 

Civilsamhället ger också en röst åt de människor som är marginaliserade och en möjlighet 

att forma grupper för att stärka varandra. Föreningslivet blir en bas för solidaritet och stöd. 

Här kan alternativa arbetssätt utvecklas och främja social förändring utanför den politiska -

juridiska sfären(Young 2000:166).  

Kollektivt ansvar  
 
Hannah Arendt (2003) skriver om kollektivt ansvar, men menar att man bör skilja på 

ansvar och skuld. Skuld och oskuld förlorar sin mening när det inte handlar om en individ. 

Man kan inte vara skyldig för sådant man inte själv varit aktivt medverkande till, även om 

man som individ kan ha ett ansvar. Skuld har att göra med handling, inte avsikter eller 

eventualiteter. Att hävda att vi alla är skyldiga som grupp förminskar de faktiska 

gärningsmännens skuld, anser hon. I fallet med en grupp människor som, utan att ingripa, 

ser på när en annan människa drunknar finns dock inget kollektivt ansvarenligt Arendt. 

Hon menar att för att ansvar ska finnas för något man inte själv gjort måste man vara del 

av en grupp som en enskild individ inte kan upplösa, vilket inte är fallet med åskådarna på 

stranden. Det kollektiva ansvaret kan till exempel gälla länder som är ansvariga för det 

landet gjort i historien. Det handlar alltså om politiskt kollektivt ansvar (Arendt 2003:29, 

147, 149). 

Socialt kapital, förtroende och tillit 

 

Det finns flera definitioner av begreppet socialt kapital. Pierre Bourdieu (1986) skriver att: 

"Socialt kapital är summan av de resurser, aktuella eller potentiella, som finns tillgängliga för 

en individ eller grupp genom att ha tillgång till ett bestående nätverk av mer eller mindre 

institutionaliserade relationer av ömsesidigt erkännande eller igenkännande" (ibid 248-249). 
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Socialt kapital omfattar summan av allt ekonomiskt, kulturellt och symboliskt kapital som en 

medlemmarnas i individens sociala relationer förfogar över (ibid:249). Socialt kapital ses 

enligt Maria Bäck (2011) ofta som de ”sociala resurser” man som individ eller grupp kan ha 

tillgång till. Viktiga sådana resurser utgörs av socialt förtroende, deltagande i frivilliga 

föreningar och socialt umgänge utanför de formella föreningarna (Bäck 2011:48). En viktig 

del av socialt kapital är tillit. Tillit definieras av Guido Möllering (2001:404) som en positiv 

förväntan på andra människors handlingar och avsikter. Detta lägger även grunden för 

samarbete, risktagande, och ordning. En liknande definition av tillit som tas upp av Bo 

Rothstein (2003) är förhoppningen om att andra människor i framtiden ska visa sig pålitliga. 

Att lita på en annan människa är således alltid ett risktagande (ibid:11).  

 

Eric M. Uslaner (2002) menar att det finns en underliggande moralisk gemenskap mellan 

människor, som innebär att vi delargrundläggande mänskliga värden och att vi har plikter 

gentemot varandra. Detta gör det lättare för oss att samarbeta med andra, även med okända 

människor. Plikten vi har gentemot våra medmänniskor ålägger oss också att vi bidrar till 

välgörenhet och att hjälper de som behöver. Uslaner anser att tillit inte kan bygga på bevis 

utan måste ha en moralisk grund (Uslaner 2002:1-2). Moralistiskt förtroende, som Uslaner 

skriver om, bygger på föreställningen att de flesta oftast vill andra väl. Grunden för tilliten 

ligger alltså i optimism, och att man redan från en tidig ålder i en socialisationsprocess får lära 

sig moraliska värderingar. Han påpekar att barnen lär av de vuxnas exempel. Toleranta och 

tillitsfulla vuxna fungerar som förebilder för barnen (Uslaner 2002:25,92,93).  

 

Rothstein (2003), skriver å andra sidan även om den “sociala fällan”, det vill säga att 

samarbete försvåras när tillit inte finns mellan parterna. Om människor inte litar på att 

andra kommer att samarbeta och agera lojalt så är det inte rationellt för dem att själva 

samarbeta. Detta gäller även de som egentligen anser att det är fel att inte samarbeta. 

Problemet grundar sig alltså på människors verklighetsuppfattning, att man har erfarenhet 

av andras osolidariska beteende. Våra handlingar är således påverkade av vår uppfattning 

av omvärlden och vad vi förväntar oss av andra. För att hantera detta problem krävs socialt 

kapital och den tillit som följer med det. Rothsteins (ibid) syn på socialt kapital är att det är 

något relationellt och inte individuellt. Det är beroende av individernas 

verklighetsuppfattningar och hur parterna själva uppfattar sitt förhållande. En viktig del av 

det sociala kapitalet är, som nämnts ovan, tillit. Rothstein pekar på att det är en tillgång att 

vara en människa som andra uppfattar att de kan lita på och även i att man har kontakter 
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med människor som har hög trovärdighet. Hur högt socialt kapital man har beror på antalet 

sådana tillitsfulla kontakter(Rothstein 2003:14,15,112).  

 

Rothstein (2003) menar också att staten och de samhälleliga institutionerna har en viktig 

roll i skapandet av det sociala kapitalet. Rothstein hävdar att socialt kapital inte skapar väl 

fungerande politiska institutioner, som man tidigare antagit, utan att det förhåller sig tvärt 

om. En viss sorts politiska institutioner skapar socialt kapital. Viktiga faktorer som 

medverkar till hög tillit i ett samhälle är: låg grad av korruption, stabil demokrati, och låg 

grad av ekonomisk ojämlikhet. Det sociala kapitalet ökar alltså ju fler av dessa faktorer som 

uppfylls (Rothstein 2003:170, 172-173). Tjänstemännens agerande ser han som särskilt 

viktigt för tilliten mellan människor i ett samhälle. Är de partiska eller korrumperade ger de 

en bild av samhället och medborgarna som helhet som opålitliga. Människor i samhället får 

då lägre tillit till varandra (Rothstein 2003:189).  

 

Maria Bäck menar att forskare som sökt förklaringar till vad som skapar 

socialt/mellanmänskligt förtroende ofta återkommer till begrepp som optimism, ekonomisk 

jämlikhet, föreningsengagemang samt universell offentlig service. Det har också visat sig 

att ett ökat socialt förtroende i sin tur minskar mängden kriminella handlingar och ökar 

viljan att samarbeta med andra människor, även om det är svårt att avgöra hur andra 

kommer att agera (Bäck 2011:42).   

 

Ekonomisk jämlikhet är alltså viktigt för förtroendet. Uslaner (2002) menar att om folk har 

mycket olika ekonomiska förutsättningar skapas det en känsla av ”vi och dem” vilket inte 

främjar tilliten. Man har så att säga mindre förtroende för människor om man inte ser dem 

som jämlikar. Ju mer jämlikt man fördelar resurserna i ett samhälle ju mer förtroende 

uppvisar människor i det (Uslaner 2002:86,230).   

 

Begreppet tillit behandlas också av Apostolis Papakostas (2009). Han tar upp hur staten 

genom bl.a. monopolisering och kontroll av våldsanvändandet skapar en offentlig miljö 

man kan känna tillit till. Det handlar om att reglera mellanmänskliga relationer, genom till 

exempel registrering av individer och resurser, vilket gör att det inte lika lätt uppstår 

konflikter mellan människor. Många av grunderna till osämja, till exempel tvist om 

egendom, försvinner tack vare statens kontroll. På så sätt bildas istället en grund för tillit 

och samarbete. Detta är fallet bland annat i Sverige, som Papakostas tar upp som ett 
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exempel på ett land där människor kan lita på varandra (Papakostas 2009:30,176). 

Tryggheten i en välfärdsstat ger också tillit under hela en individs liv. En förutsättning för 

detta är dock enligt Papakostas att man kan lita på att välfärdsstaten fungerar som den ska. 

(Papakostas 2009:180). 

 

Även Giddens (2009) diskuterar begreppet tillit. Han menar att tillit idag inte längre baseras 

på det lokala sammanhanget, utan på att visätter vår tro till de instanser som organiserar 

samhället. Han ser också ett starkt samband mellan tillit och risk. Vi omges ständigt av 

risker och för att hantera dessa krävs en tillit till olika myndigheter. (Giddens 2009:128-

129). 

 

Den blasé attityden 

 

En orsak till den distans som finns mellan människor i framförallt stora städer är enligt 

Georg Simmel (1981) den stora mängd stimuli och upplevelser som människor utsätts för i 

dagens samhälle. Vi bombarderas av bilder, intryck och aktiviteter, vilket gör livet i 

städerna fundamentalt olikt det i en liten by. För att hantera detta utvecklar 

stadsmänniskorna en cynisk och blasé attityd. De blir mer inåtvända och likgiltiga i sin 

inställning till livet. De stänger ute mycket av det brus som omger dem och distanserar sig 

därmed emotionellt från varandra (Simmel 1981:195-208).  

 

”The bystander effect” 

 

“The bystander effect”, eller åskådareffekten, är en viktig del i förklaringen till människors 

agerande i akuta situationer, när man ser någon som är i fara, skriver Peter Fischer et al 

(2005). Den innebär att om flera personer bevittnar exempelvis en misshandel är det mindre 

troligt att en enskild individ griper in. Finns det många som skulle kunna agera minskar 

pressen på den enskilda individen att göra det (Fischer et al 2005). Hans Werner Bierhoff 

och Renate Klein, citerade av Angelöw och Jonsson (2000), tar upp ett antal förklaringar 

till varför människor oftare griper in i nödsituationer om de är ensamma åskådare. 
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1. Ansvarskänslan är större om personen är ensam åskådare till händelsen. Sprids 

ansvarskänslan på flera minskar altruismen. Ju fler åskådare ju mindre ansvar känner den 

enskilde individen för att ingripa. 

 

2. Det är inte alltid helt tydligt vad som är en nödsituation. Om flera åskådare betraktar en 

olycka eller ett våldsbrott fungerar de som modeller för varandra. Varje åskådare tvekar 

inför hur man ska tolka situationen, och finns det då flera andra på plats som förhåller sig 

passiva drar man slutsatsen att ett ingripande inte är nödvändigt. 

 

3. Oron för hur andra ska bedöma ens eventuella ingripande blir större om det finns flera 

åskådare. Är man osäker på om man kommer att handla på rätt sätt blir chansen att man 

agerar mindre, speciellt om det finns flera andra som ser på. Dock kan flera åskådare på 

platsen uppmuntra den som redan känner att han eller hon kan hantera situationen på rätt 

sätt att ingripa för att visa överlägsenhet och styrka (Angelöw & Jonsson 2000:224). 

   

4Relationen civilsamhället – staten 
 

Jag har kunnat urskilja två centrala teman i det intervjumaterial jag samlat in. Det första 

temat handlar om relationen mellan civilsamhället och staten vad gäller förhållningssätt till 

moral och presenteras närmare i detta kapitel.  

 

Statens roll i formandet av samhällsmoralen 
  

Flera av informanterna utrycker en skepsis mot att staten ska ha ansvaret för att stärka 

medborgarnas moral. Några tror visserligen att en lagstiftning kan ha en viss effekt men i 

det stora hela verkar de lita mer på det civila samhällets förmåga att främja 

medmänsklighet.  

 

Alicia anser till exempel att staten har en roll i att stärka samhällsmoralen. Hon påpekar att 

det däremot är svårt att avgöra i vilken grad staten bör verka. Alicia menar ändå att det 

skulle vara en trist samhällsutveckling att lagstifta om civilkurage, det är något som borde 

finnas ”naturligt”. Alicia är skeptisk till lagar som tvingar människor att ingripa i 

nödsituationer men påpekar att det visserligen finns många inslag av moral i lagstiftningen. 
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Alicia tar således upp ett argument som är återkommande i debatten om civilkuragelag. 

Man kan jämföra med lagen om barnaga, som anses vara moraliserande och faktiskt fick 

följden att människor ändrade beteende, vilket tyder på att staten har förmågan att ändra 

folks moral. Denna jämförelse gör bland andra Caroline Szyber (2012) i en debattartikel. 

Hon menar att lagstiftningen mot barnaga som infördes 1979 påverkade människors 

attityder i frågan, så att människor blev mindre accepterande mot förekomsten av barnaga.  

 

Utgår man å andra sidan från vad Handlingspliktsutredningen (SOU 2011:16) säger så ska 

staten så långt som möjligt undvika att lagstifta om hur medborgarna ska bete sig, särskilt 

om det handlar om hur de ska förhålla sig i moralfrågor. Det bör finnas ett verkligt behov 

av reglering. Om man kan misstänka att lagen inte kommer att tillämpas, att den enbart 

kommer fungerar symboliskt, bör man undvika att reglera. Risken är nämligen, enligt 

utredningen, att lagstiftningen i annat fall gör att människor mister tilltro till och respekt för 

den aktuella lagen och även andra rättsregler (SOU 2011:16, 108).  

 

Alicia verkar med andra ord slitas mellan dessa sätt att förstå statens inblandning i 

moralfrågor. Liksom Alicia är även Disa osäker på om staten ska kunna lagstifta om 

civilkurage. Disa säger likt Alicia att “det är inte något man ska stifta lagar om, det ska 

komma naturligt, annars är något fel”. Bortsett från att det kan väckas debatt om 

samhällsklimatet ser Disa inga fördelar med en civilkuragelag.  

 

Disa och Alicias resonemang kan tolkas med hjälp av Baumans (2001) teorier om moral. 

Enligt honom är moral något som inte kan tvingas fram utan som något som växer fram, 

naturligt, i interaktion mellan människor. Den kommer före alla regler, den är inte rationell 

och styrd av förnuftiga bedömningar. Vad staten reglerar påverkar alltså med detta synsätt 

inte vår känsla av moral, eftersom moralen är individuell och inte universell. Även Arendt 

(2003) har en liknande syn på moral. Enligt henne är det en känsla, och denna känsla går 

inte att tvinga fram. Man kan enligt Arendt förstå det som att moralen kommer inifrån 

människan och bygger på förmågan att ”samtala med sig själv”, dvs. tänka, och inte på 

generella regler. 

 

Bland informanterna menar även Beatrice menar att det kan bli svårt för staten att lagstifta 

om moral. Hon tar upp svårigheten att bedöma vad den enskilde klarar av att hjälpa till med 

som ett problem. Hon tror dock att det blir praktiskt svårt att genomföra en lagstiftning om 
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civilkurage. Det finns många faktorer som försvårar bedömning, till exempel är det svårt att 

i en folkmassa avgöra vem som ska göra vad och vem som är ansvarig. Här kan vi 

återknyta till Arendt (2003) och hennes tankar om ansvar. Om vi som Arendt ser ansvar 

och skuld som skilda åt kan vi konstatera att åskådarna alla har ett individuellt ansvar, det 

går inte att peka ut en ensam ansvarig. Att avgöra vem som bär skuld är inte lika enkelt. 

Skuld har ingenting att göra med grupper och den individuella skulden ses av Arendt som 

något som är kopplat till en handling. Då det handlar om en icke- handling i detta fall är det 

därför inte möjligt att peka ut någon som skyldig om vi använder denna definition av skuld. 

Att alla har ett moraliskt ansvar är alltså tydligt men frågan om vem som ska straffas, vem 

som ska få skulden, är svårare att svara på. 

 

Ytterligare problem med ett tvång att ingripa när någon annan är i fara tas upp av Alicia. 

Alicia menar att situationen är det avgörande för huruvida ett ingripande är aktuellt. Hon 

anser att det inte är rimligt att människor ska ingripa om det medför en uppenbar risk för 

liv och hälsa. Men hon påpekar också att det vid ett ingripande finns risk för att den 

ingripande hamnar i en nödsituation själv, vilket medför att situationen därmed förvärras. 

Detta uttalande kan förstås mot bakgrund av vad man kommit fram till i 

Handlingspliktutredningen (SOU 2011:16). Man ser där en överhängande risk för att de 

som försöker rädda andra själva råkar ut för fara. Detta påstående styrker utredningen med 

att ge exempel på en omfattande studie från USA, gjord 2005 av David A. Hyman som 

visat att det är en mycket större andel människor som dör i försök att rädda andra än som 

dör på grund av att de inte fått hjälp i en nödsituation (SOU 2011:16, 99-100). Men 

ingripande behöver naturligtvis inte handla om att själv utsätta sig för fara. Alicia menar 

dock att många människor har mobiltelefoner och därmed kan de kontakta lämpliga 

myndigheter exempelvis polis och sjukvård. Enligt Alicia bör man kunna kräva denna 

form av ingripande. Förutom att kontakta myndigheter kan det vara rimligt att kräva av 

människor att de exempelvis ger första hjälpen. Alicia tror emellertid att detta kan bli 

problematiskt då det inte är säkert att människor vet hur man utför detta. 

Ett annat problem med lagstiftning av civilkurage som tas upp av Cassandra är svårigheten 

att bedöma hur kapabel en viss person var att hjälpa till i en viss situation.  

Även Beatrice ser vissa risker med en lagstiftning. På frågan om vad som är rimligt att 

kräva av den som bevittnar en nödsituation svarar hon att man åtminstone borde kunna 

kräva att man ringer efter hjälp. De flesta har mobiler, påpekar hon, men att kräva att man 
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ska hjälpa till fysiskt kan bli svårt. Det handlar också om vilka risker man tar. Hon lyfter 

också fram de som man kan kräva mer av, de som har tjänsteplikt att hjälpa till inom till 

exempel socialtjänsten. Hon menar dock att det inte är jämförbart med människor som 

enbart är vittnen till ett brott eller en olycka, då man inom socialtjänsten och liknande har 

tydliga ramar. De har också ofta en utbildning när det gäller att undsätta människor i 

nödsituationer. Beatrice ser en risk att personer som inte är utbildade ger fel hjälp åt 

skadade etc. om skyldigheten att ingripa blir allmän, men menar att det alltid finns en risk 

att man gör fel, även utan en civilkuragelag. Hon tror inte att det är det största problemet 

och anser att “människor är för det mesta ganska kloka ändå”.  

Alternativa sätt att stärka samhällsmoralen  
 

Men hur anser då mina informanter att moralen ska stärkas? Ett återkommande förslag, 

som jag har tolkat det, är att civilsamhället har bäst möjligheter att ändra människors 

attityd. 

 

När det kommer till att stärka samhällsmoralen tror till exempel Alicia att ideella 

organisationer och kampanjer, exempelvis ”Svenska hjältar” (en årlig kampanj som hyllar 

människor som visat civilkurage) har en viktig funktion. Alicia menar att det kan sätta 

exempel och att människor därmed blir mindre rädda för att ingripa. Man kan tolka Alicias 

resonemang utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv som att de goda exempel 

som lyfts fram av civilsamhället fungerar som den generaliserade andre och påverkar 

människors bild av hur man ska bete sig. På så vis kan de ideella organisationerna forma 

människors moral (Trost & Levin 2004:70). Med Youngs perspektiv kan man tolka det som 

att Alicia i sitt svar syftar på vad Young kallar civila föreningar. Dessa har som mål att göra 

gott för fler än bara den egna gruppen, vilket enligt Young stärker de demokratiska 

värderingarna och sociala värden (Young 2000:161,162). 

 

Alicia tror även att ideella organisationer, kampanjer osv. är viktiga för människors tillit till 

varandra. Även Disa ser på dessa som möjliga förebilder för god moral. Disa tror alltså att 

moralen bäst stärks genom attitydförändringar. Denna åsikt återkommer också hos Beatrice 

som menar att olika strömningar i samhället, organisationer som arbetar för att främja de 

som utmärkt sig genom att ingripa i nödsituationer är ett bra sätt att skapa förebilder. Hon 

tror också att det är bättre med förebilder än lagstiftning för att förmedla en positiv känsla 
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inför att hjälpa andra. Hon tror att det skulle göra att fler hjälper till, mer än rädslan för att 

bli dömd för ett underlåtenhetsbrott skulle göra, vilket skulle vara fallet om en 

civilkuragelag infördes. Beatrice anser vidare att det behövs mer diskussion kring 

moralfrågor och hur vi beter oss mot våra medmänniskor. Kampanjer och liknande som 

lyfter fram exempel på medmänskligt agerande kan bidra till att folk inser att ”Jag kan 

också hjälpa till, och göra skillnad i det lilla” menar hon. Även skolan har enligt Beatrice 

en viktig roll i främjandet av medmänskligt beteende. Att lära barn redan från en tidig ålder 

att förstå varandra och ta hand om varandra är en viktig uppgift, anser hon. Det handlar om 

att höja medvetandet, säger hon.  

 

Även Emelie anser att samhällsmoralen är något för skolorna att arbeta med. Emelie anser 

att man ska satsa på unga människor, exempelvis i grundskolan. Emelie tycker således att 

det delvis är statens uppgift att stärka moralen i samhället, men inte genom lagstiftning. 

Emelie menar att staten har ett ansvar för att etik och moral lärs ut i skolorna men hon 

poängterar också att detta redan görs.  

 

Beatrice och Emelies sätt att se på formandet av moral kan tolkas med hjälp av det 

symboliskt interaktionistiska perspektivet och dess syn på handling. Man skulle med detta 

perspektiv inte säga att man är moralisk utan att man gör moral i interaktion med andra. 

Här spelar inlärning en stor roll. Människan lär sig successivt, i en socialisationsprocess, 

hur man beter sig i olika situationer (Trost & Levin 2004). Man kan alltså tolka det som att 

det är socialisationsprocessen som Beatrice och Emelie lyfter fram, och att barn, som 

Uslaner (2002) skriver, lär moral av de vuxnas exempel. Emelie och Beatrices syn på 

medmänsklighet som något som påverkas av uppfostran går också att koppla till Angelöw 

och Jonssons perspektiv. Enligt dem är uppfostran viktig för det medmänskliga beteendet. 

De pekar på vikten av att barn inte fostras till att ignorera sin egen smärta. Risken är annars 

att man inte lär sig att förstå andras smärta, att man inte lär sig empati (Angelöw & Jonsson 

2000:227). 

Moral och media  
 
Som jag tolkar det ser flera av mina informanter att formandet av moral sker i 

samhällsdebatten och särskilt i media. Alicia är till exempel skeptisk till att lagar kan 

stärka moralen i samhället men menar att lagen kan öppna upp för debatt vilket får 

människor att reflektera. Alicia tror med andra ord att lagen skulle påverka indirekt genom 
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att väcka en samhällsdiskussion om moral. På följdfrågan om detta skulle leda till en 

längre och mer kontinuerlig debatt än den som fallet med mannen som rånades på 

tågspåret väckte, svarar hon att det antagligen skulle bidra till en djupare och mer varaktig 

debatt. Hon tror att lagen skulle leda till att de ”civilkuragefall” som prövas i domstol 

skulle uppmärksammas i media. Alicia anser också att ”våldet på gatan” och hur det 

skildras i media är en viktig förklaring till den brist på tillit och trygghet i samhället hon 

tycker sig se. Som exempel menar hon att den till synes ökade andelen våldsbrott så som 

det skildras i media påverkar människors tillit i negativ riktning.  

 

Cassandra tror att lagen skulle kunna ha en symbolisk effekt då den bland annat skulle 

väcka debatt i media. På så sätt skulle man visa på att ”det är så här vi vill ha det”, och få 

människor att våga ställa upp för varandra.  

 Cassandra påpekar att medias rapportering är avgörande för hur människor uppfattar 

samhället. Hontycker att det fokuseras mycket på negativa händelser, något som medför 

ökad rädsla för att bli inblandad i nödsituationer. Även Disa menar att en civilkuragelag 

skulle leda till samhällsdebatt och att det i sig skulle ha större effekt på människors moral 

än själva lagförslaget. Emelie tror heller inte att själva lagen skulle ”förändra folks 

beteende”, men däremot att samhällsdebatten kan ha en effekt på samhällsmoralen, att den 

får människor att tänka efter. 

 

Det framgår alltså av dessa tre informanters svar att media anses har en stor roll att spela i 

skapandet av moraliska normer och värden. Formandet av moralen pågår alltså främst på 

den civila nivån och inte på den statliga. Enligt den symboliska interaktionismen är de 

intryck man får av vilka normer och förväntningar som gäller i samhället viktigt för 

formandet av oss som människor (Trost & Levin 2004). Man skulle alltså utifrån detta 

perspektiv kunna förstå det som att informanterna ser media som skapare av de bilder av 

samhället vi tar till oss, och därmed också vilka normer som lyfts fram. Dessa normer 

skulle således sedan bli en del av vårt ”samvete” och styra vad vi anser är rätt och fel.  

Med Rothsteins (2003) synsätt kan man tolka det som att media formar vår 

verklighetsuppfattning. Vår verklighetsuppfattning styr i sin tur hur vi handlar. Om vi 

uppfattar omvärlden som en trygg plats där människor hjälper varandra så känner man mer 

tillit och blir därmed mer benägen att hjälpa andra. Men som informanterna påpekade så 

kanske bilden man får i media av hur våldet i samhället ser ut inte stämmer med 
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verkligheten. Mycket tyder på att verkligheten är en annan än vad som målas upp i media. 

Flera av informanterna visar till exempel på god moral och några tror också att människor i 

allmänhet har civilkurage även om flera var skeptiska till andras förmåga till att rycka in 

när det behövs. 

 

Det är emellertid en dyster bild av människors civilkurage man får se i media, menar flera 

av informanterna. Man kan alltså fråga sig om det kanske kan vara som Cassandra säger, att 

det skapas en rädsla för att människor inte hjälper till i nödsituationer, och att tilliten 

minskar. Sett ur Rothsteins (2003)perspektiv påverkas som nämnts ovan vår 

verklighetsuppfattning och vår erfarenhet av andras beteende även vårt eget agerande. Om 

människor då via media upplever att andra i allmänhet inte är att lita på skulle det därmed 

även göra att folk blir mindre benägna att hjälpa varandra. Media skulle därmed ha en 

betydande funktion i formandet av vår moral, som informanterna påpekat.  

 

I diskussionen som förts i media kring lagförslaget har det framkommit att ett syfte med ett 

lagstiftande av civilkurage är att lyfta fram frågor om hur vi agerar i situationer när våra 

medmänniskor är i behov av hjälp och på så vis stödja moralen. (Althin & Davidsson 

2008). Flera av informanterna tycks som svaren av ovan antyder se detta som den 

huvudsakliga fördelen med en lag. Man kan fråga sig om det inte är så som flera av 

informanterna hoppas på, att lagen kanske ändå skulle fungera som en sorts katalysator för 

den diskussion som i sin tur kan ha effekt på människors medvetande? Om man reglerade 

civilkurage kanske det skulle bli tydligare vad som förväntas av oss som medmänniskor 

och att vi därför skulle bli uppmuntrade att bli mer moraliska? Detta stöds av 

Handlingspliktsutredningen som kommit fram till att ett av skälen för en lag är att den 

skulle fungera som vägledning i hur man ska bete sig i situationer där andra människor är i 

behov av hjälp (SOU 2011:16, 104). Som vi sett ovan pekar dock mycket på att det finns 

andra sätt att få upp frågorna i en debatt än genom en lagstiftning av civilkurage, till 

exempel genom att lyfta fram moraliska förebilder.  

 

Tillit och social exkludering  
 

Det finns av informanternas svar att döma andra faktorer som är viktigare för ökad tillit 

och moraliskt beteende än vad enbart lagstiftning skulle vara. Cassandra identifierar 
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exempelvis flera samhälleliga förhållanden som är problematiska för tilliten i samhället. 

Ett sådant är den sociala exkludering som råder. Som exempel nämner hon segregationen. 

Cassandra menar att människor som växer upp i socialt segregerade områden känner 

mindre tillit till de samhälleliga institutionerna och samhället i allmänhet. De samhälleliga 

institutionerna kommer upp även i Alicias svar på frågan om tillit. Hon menar att det krävs 

välfungerande samhälleliga institutioner och myndigheter, och tar polisens arbete och 

deras bemötande, som exempel för att tilliten ska höjas. Beatrice tar också hon upp 

institutionernas roll. Det ska synas att samhället finns där och ställer upp. Om man vet att 

polisen och sjukvårdspersonalen gör vad de ska vågar man kanske göra mer själv, 

resonerar hon. Man kan tolka resonemanget som att hon, liksom Rothstein (2003), ser 

tjänstemännen som förebilder vars agerande påverkar människors tillit till samhället. 

Beatrices tankar kan också kopplas till hur Papakostas (2009) ser på tillit. Han menar att 

det krävs att välfärdsstaten fungerar som den ska för att människor ska känna tillit till sin 

omgivning, något som alltså framgår även av informanternas svar.   

 

Även Disa tror att människors levnadsförhållanden är viktiga när det gäller deras tillit till 

sin omgivning. Disa tycker att staten har en uppgift att stärka moralen i samhället, hon tror 

dock inte att lagstiftning, som till exempel en civilkuragelag, är rätt väg att gå. Disa menar 

att större resurser behöver satsas på de som bor i segregerade områden och människor som 

är socialt utsatta, vilket skulle kunna bidra till att moralen i samhället stärks.  

 

Denna åsikt framkommer även i Emelies svar på frågan om vad som kan tänkas vara 

avgörande för människors tillit till samhället och till varandra. Emelie säger att det 

viktigaste är att man har det gott ställt, och att man har bra resurser. Honförklarar detta med 

att de som saknar resurser och kontaktnät hamnar i utanförskap, vilket sänker tilliten till 

samhället. Emelie nämner förorter som exempel, och att hon tror att tilliten är sämre i 

utanförskapsområden. Hon tycker dock att en lag är en desperat åtgärd. Ska man ändra 

samhällsmoralen krävs det en större ansträngning, på djupet, som tar itu med de 

bakomliggande orsakerna till att människor i vissa fall inte agerar moraliskt försvarbart. 

Alla dessa tre informanter ser alltså social marginalisering som ett relevant och aktuellt 

problem i sammanhanget. Vi kan med Bourdieus (1986) perspektiv förstå det som att 

informanterna lyfter fram vikten av socialt kapital. Att vara medlem i ett stabilt nätverk av 

relationer, ha ekonomiskt kapital likväl som kulturellt och symboliskt kapital innebär ett 
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starkt socialt kapital, enligt Bourdieu (1986:248-249). De marginaliserade som 

informanterna talar om skulle med andra ord ha brist på socialt kapital.  

 

Vi kan här också paralleller till Rothsteins (2003)och Uslaners (2002) arbeten. Rothstein 

ser ekonomisk jämlikhet som en avgörande faktor för tilliten i ett samhälle, vilken i sin tur 

bidrar till viljan att samarbeta. Även Uslaner pekar på problemet med att uppdelningen av 

människor i ”vi och dem” skadar människors förtroende för varandra. Sett mot bakgrund 

av Rothsteins, Uslaners och Papakostas (2009) idéer har också staten en betydelse när det 

gäller människors tillit, bland annat genom att fördela resurser jämt och reglera 

mellanmänskliga relationer. Staten kan alltså, som informanterna uppmärksammat, sägas 

ha ett ansvar i sammanhanget, men det handlar alltså om annat än lagstiftning av moraliskt 

agerande. 

 

Informanternas svar pekar också på att de frivilliga organisationerna har en större roll att 

spela än en lagstiftning för det samhällsmoralen. Att de frivilliga organisationerna och 

civilsamhället i stort har en stor betydelse framhålls också av Young (2000). Hon ser 

civilsamhället, och frivilliga organisationer som en grund för välfärd, tillit, valfrihet, och 

demokratiska värderingar (Young 2000:155). Young menar också att det civila samhället 

är av stor betydelse för de människor som är marginaliserade. Genom att organisera sig 

kan man skapa en bas för solidaritet och stöd (Young 2000:166). 

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att om människor marginaliseras och både får ett 

sämre socialt och ekonomiskt kapital, ökar också risken för att olika grupper i samhället 

inte känner samhörighet. Som en följd av detta minskar tilliten och förtroendet mellan 

människor, och därmed försämras förutsättningarna för människors benägenhet att ställa 

upp för varandra. Man litar på och hjälper framförallt de som man känner samhörighet 

med, om man får tro Angelöw och Jonsson (2000), och Uslaner (2002). Mina informanter 

har således lyft fram en intressant aspekt av frågan. Problemet med segregation påverkas 

inte av en sådan lagstiftning som föreslås. En sådan civilkuragelag syftar inte till att komma 

till rätta med dessa problem men den syftar till att öka folks moraliska agerande, och som 

jag tolkar mina informanters svar är alltså arbete på den civila nivån, för demokratiska 

värderingar, och en jämlik ekonomisk situation ett mer effektivt sätt att göra detta.  
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5 Psykosociala faktorer 
 

I detta kapitel ska jag närmare presentera det andra tema jag kunnat urskilja i mina 

informanters svar, nämligen det som handlar om de psykosociala faktorerna av en 

eventuell civilkuragelag. I samtalen med informanterna har det framkommit intressanta 

psykosociala aspekter av moral och medmänskligt beteende. Dessa visar sig särskilt tydligt 

i informanternas berättelser om deras egna upplevelser av civilkurage.  

 

Informanternas egna upplevelser  
 

Alicia anser sig inte ha upplevt något som hon kan beskriva som en nödsituation, men 

nämner att hon vid diverse tillfällen tagit hand om berusade festdeltagare och kamrater. 

Hon motiverar sitt agerande med att det var i preventivt syfte. Framförallt ville hon minska 

risken för de berusade personerna att skämma ut sig, bli alkoholförgiftade eller sexuellt 

utnyttjade. Alicia menar att det finns risk för detta på fester och vid andra tillställningar där 

många människor konsumerar alkohol. Alicia tillägger att killar oftast tål mer alkohol än 

tjejer och att tjejer därför behöver se efter varandra.  

 

Cassandra förklarar att hon vid diverse tillfällen bevittnat personer i nödsituationer.  Bl.a. 

har hon vid flera tillfällen stött på berusade personer i tunnelbanan. Vid ett tillfälle rörde 

det sig om en berusad person som satt mitt på gatan, Cassandra lade märke till att inga 

andra bilister stannade för att hjälpa till. Cassandra stannade sin bil, klev ur och flyttade 

personen till vägkanten. Efter detta kontaktade Cassandra polisen som tog hand om 

personen. Cassandra berättar att hon såg det som något naturligt att ingripa.  

 

Disa har en gång bevittnat en äldre dam som halkat och skadat höften efter att ha stigit av 

bussen. Busschauffören tycktes inte ha uppmärksammat det inträffade och körde iväg. Disa 

ringde genast efter en ambulans. Eftersom att det var mörkt, väldigt kallt och mycket snö 

oroade sig Disa för att kvinnan skulle frysa, därför höll Disa kvinnan sällskap tills 

ambulansen kom och tog hand om kvinnan. 

 

Beatrice berättar om en händelse där hon varit den som ingripit för att hjälpa en utsatt 

människa. Händelsen utspelade sig vid en busshållplats. Beatricesåg från sin bil en man vid 
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busshållplatsen som tycktes i behov av hjälp. Han hade svårt att stå och Beatrice bedömde 

att han behövde hjälp. Hon kände att hon måste göra något. Hon vände bilen och körde 

tillbaks till hållplatsen för att se om hon kunde hjälpa honom. Detta var dock inte helt 

enkelt då mannen var mycket större än Beatrice och ingen annan bilist stannade för att 

hjälpa till. Beatrice lyckades dock tillkalla polisen som sedan anlände och erbjöd mannen 

hjälp. Beatrice konstaterar att det kändes bra att hjälpa till men att det samtidigt var väldigt 

konstigt att det bara var hon som stannade. Om man väljer att tolka saken utifrån den 

forskning som finns kring medmänskligt beteende, som Angelöw och Jonsson (2000) 

skriver om, kan det vara så att Beatrice drivs av normer som internaliserats i samhället som 

säger att man ska hjälpa till. Dessa normer kan handla om ömsesidigt beteende (Angelöw & 

Jonsson 2000:223). Sett utifrån detta perspektiv kan man tolka det som att Beatrice hjälper 

till eftersom hon vet att nästa gång kan det vara hon som är i behov av hjälp, och då 

kommer någon annan förhoppningsvis att hjälpa henne. Man kan också tänka sig att det är 

mer altruistiska normer som styr, normer som säger att vi ska hjälpa till oavsett vad vi kan 

tjäna på det. Dessa presenteras av Angelöw och Jonsson (2000:222-223) som ytterligare en 

förklaringsfaktor till varför människor uppträder moraliskt. Beatrice skulle, om man förstår 

hennes handlande som altruistiskt, handla som hon gör för att det är hennes sociala ansvar 

och inte för att hon får ut något av det. Uslaner (2002) beskriver det som föreställnigen att 

människor delar gemensamma värden och skyldigheter gentemot varandra, att vi har en 

plikt att ställa upp för varandra. Denna föreställning, som vi kan anta att Beatrice delar, får 

oss att lita på andra tillräckligt för att sträcka ut en hand när så krävs.  

 

Att så många bara körde förbi kan diskuteras i ljuset av teorier om “the bystander effect”. 

Enligt dessa teorier så griper människor inte gärna in om de bedömer att situationen har en 

låg grad av fara, om de vet att det finns andra personer på plats som skulle kunna hjälpa 

till(Fischer et al 2005).  En sorts åskådareffekt kan alltså sägas vara aktuell i detta fall. Vem 

den hjälpbehövande är har också betydelse. Mannen vid busshållsplatsen kan ha upplevts 

som någon som kunnat påverka sin egen situation. Detta kan göra folk mindre benägna att 

hjälpa till, vilket skulle kunna vara en del i förklaringen till varför ingen stannade för att 

assistera Beatrice. Ser man saken ur det symbolisk interaktionistiska perspektivet kan 

Beatrices agerande ha att göra med att hon har en god förmåga att kunna sätta sig in i 

andras roller, och uppfatta situationen ur deras perspektiv och handla därefter. Hon har med 

andra ord stark empati.  
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Efter att ha berättat om händelsen med mannen på busshållplatsen tar Beatrice upp ett 

exempel på en händelse där hon inte gripit in fysiskt. Det handlade om en bilolycka hon 

bevittnade på en motorväg. En bil snurrade runt när Beatrice körde förbi. När hon sedan, 

från sin bil, ringde polisen fick hon frågan varför hon inte stannat och började själv undra 

om hon kunde agerat annorlunda, om hon kanske tänkt fel. Hon hade dock känt att det inte 

var möjligt för henne att stanna av rädsla för att det kunde medföra risk för henne själv och 

för andra trafikanter. Hon menar att händelseförloppet gick så fort att hon inte hade hunnit 

bedöma om hon verkligen kunnat stanna. Enligt Angelöw och Jonsson (2000:222) har just 

stress och fara en avgörande betydelse för uppvisandet av medmänskligt beteende, vilket 

skulle kunna förklara Beatrices agerande i denna situation. Hon hann inte tolka situationen 

som en nödsituation och göra en bedömning av om hon på ett säkert sätt skulle kunna göra 

en insats. Detta är viktiga steg i beslutsprocessen som omger ingripandet i nödsituationer 

(Angelöw & Jonsson 2000:227). 

 

Även Emelie har bevittnat en bilolycka. På landsvägen såg Emelie en framförvarande bil 

som körde ryckigt, några sekunder senare körde bilen ner i diket och in i ett träd. Emelie 

stannade och tog sig fram till bilen, hon tittade till föraren och larmade ambulans. 

Ambulans och polis anlände sedan och tog över situationen.  

 

Jag kan alltså konstatera att informanterna alla i något fall visat civilkurage. Flera av dem 

tror också att de flesta människor faktiskt hjälper till i nödsituationer om de kan.  

Beatrice säger till exempel att: ”Människor i grund och botten hjälper till av sig själva, med 

det man bedömer att man kan hjälpa till med” Hon har svårt att tro att människor i 

allmänhet bara kan gå förbi en person som är i behov av hjälp.  

 

Man skulle kunna förstå detta utifrån de teorier som finns om medmänskligt beteende, som 

att normerna om ömsesidighet som man talar om inom socialpsykologin är starka. Att 

kvinnorna faktiskt grep in kan ses som en följd av dessa normer som är djupt rotade i vårt 

samhälle och som säger att man ska ställa upp för sina medmänniskor (Angelöw & 

Jonsson 2000:222). Man skulle också kunna tolka det som att kvinnorna har en stark tillit 

till samhället. Enligt Bäck (2011:42) är social tillit en viktig faktor till att man vågar 

samarbeta med andra människor, och agera på det sätt informanterna gjorde. Kvinnornas 

tillit skulle enligt till exempel Papakostas (2009) kunna förklaras som en följd av att 
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Sverige är ett land där man har stor anledning att lita på andra, tack vare starka institutioner 

som fungerar som en garant för tillit. Det som talar emot detta är att flera av informanterna 

gett utryck för att de inte helt litar på andra människors agerande, och menar att människor 

i allmänhet mest bryr sig om sig själva, vilket jag återkommer till senare i detta kapitel.  

 

Man kan också fråga sig om det faktum att de personligen inte utsatte sig för någon stor 

risk och att det i de flesta fall handlade om olyckor spelade in när de beslöt att agera. Enligt 

Angelöw och Jonsson (2000:227) väger man i en sådan beslutssituation kostnader och 

risker mot fördelarna. Känslor av plikt, att man borde gripa in, vägs sedan mot risken man 

utsätter sig för som hjälpare. Risk är alltså en faktor för medmänskligt agerande, enligt 

Angelöw och Jonsson (2000:227).  

 

Att informanterna då uppfattat risken vid ingripande som liten skulle således förklara deras 

agerande. Å andra sidan tycks det som att informanterna i de nämnda situationerna mer 

eller mindre agerat utan att först tänka igenom sitt handlande. Däri ligger, enligt Bauman, 

deras moraliskhet(Bauman 2001:304). Cassandra berättar att hon vid ett tillfälle först 

efteråt funderade på riskerna med ett ingripande. Det handlade om att hon har uppmanat 

rökande ungdomar i en tunnelbanevagn att sluta. Detta reflekterade hon i efterhand över då 

det kan vara riskabelt att säga åt okända personer. Rädslan Cassandra upplevde i efterhand 

var att råka ut för oprovocerat våld. Men hon agerade alltså utan att reflektera, trots att hon 

kanske inte behövt. Och det är alltså just detta som enligt Bauman (2001) utgör hennes 

”moraliskhet”.  

Synen på den allmänna moralen  
 

På flera av informanternas svar kan man förstå det som att de ser något som kan liknas vid 

Simmels (1981) ”blasé attityd” hos människor i samhället.  

 

Alicia anser till exempel att samhällsmoralen behöver stärkas, hon menar att människor 

mest bryr sig om sig själva, även om hon påpekar att det finns undantag.  

Även Disa anser att moralen i samhället måste stärkas, hon tycker sig se att människor är 

egoistiska och att det finns en generell brist på omtanke i samhället.  

Cassandra tror att samhällsklimatet har blivit råare, mer egoistiskt och mindre omtänksamt. 

Hon syftar på att människor är stressade, har bråttom och därmed inte tid att ingripa. 
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Cassandra tillägger också att man som åskådare gärna väntar på att någon annan rycker in i 

en nödsituation. När det gäller samhällsmoralen i allmänhet menar Cassandra att det är 

mycket tunnelseende. Människor ignorerar situationer som exempelvis tiggeri, anser hon.  

 

Även hos Beatrice, som i stort är positiv till människors vilja att hjälpa varandra, visar sig 

en uppfattning om att människor ofta är kallsinniga. 

Beatrice tror att det positiva med en lagstiftning om allmän skyldighet att hjälpa nödställda 

skulle kunna vara att den kanske skulle få människor att “tänka efter, och bli mindre 

hänsynslösa”. Samtidigt tror hon inte att de som förhåller sig passiva till människor i nöd 

kommer att ändra sig på grund av en lag. De som inte vill hjälpa gör inte det, sammanfattar 

hon.  

 

Inte heller Emelie tror på att en lag skulle ha någon större inverkan på samhällets moral. 

Emelie tror att de som inte hjälper till i nödsituationer redan har så pass ”dålig moral” att en 

lag knappast är till hjälp, även om hon tror att de flesta skulle hjälpa till även utan en lag.  

 

Vi kan alltså tolka detta som att flera av informanterna tycker sig se att människor utvecklat en 

blasé attityd mot varandra. Enligt Simmel (1981) uppstår denna attityd när intrycken och 

”bruset” från omgivningen blir för stora och människor därför vänder sig inåt och blir 

likgiltiga för andra. Som Cassandra säger tycks människor, särskilt i större städer, vara alltför 

stressade för att bry sig om varandra. Detta är något som en lag om att man måste visa 

civilkurage förmodligen inte skulle rå på, då det främst handlar om människans förhållande till 

sin omgivning. 

Effekten av en civilkuragelag på moralen 
 

Samtliga informanter har som vi sett visat prov på medmänsklighet i något fall, men skulle 

då en civilkuragelag få informanterna att agera annorlunda? De flesta av informanterna är 

tveksamma till att de skulle påverkas av lagstiftning om moraliskt agerande.  

 

Disa tror att hon kanske skulle agera annorlunda i nödsituationer, där andra människor är i 

fara, om det fanns en civilkuragelag än vad hon skulle göra om det inte fanns en lag. Hon 

misstänker dock att hon i de flesta fall inte skulle beröras alls. Hon menar på att hon skulle 

hjälpa till oavsett lag eller inte. “Jag skulle nog inte tänka på lagar om det skedde en olycka” 
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menar hon. Om Disa däremot blev vittne till ett rån uppger hon att lagen kanske skulle väga 

in. Disa menar att det kanske skulle avskräcka henne från att larma polisen då hon inte skulle 

vilja bli involverad. Detta problem är också ett argument mot en lag, som nämnts ovan. I 

regeringens utredning om lagstiftning av civilkurage tar man upp risken att möjliga vittnen till 

ett brott skräms till tystnad om de riskerar att bli straffade för att inte ha ingripit (SOU 

2011:16). Även Emelie tar upp detta problem, och säger att risken är att en lag skulle 

skrämma människor från att bli inblandade i nödsituationer, om de tror att de kan straffas för 

att ha gjort för lite. På liknande sätt resonerar Cassandra som ser en risk i att lagen istället för 

att uppmuntra till ingripande avskräcker människor från att ingripa. Detta kan man också 

förstå som att lagen innebär ytterligare en riskfaktor som de som bevittnar en olycka eller ett 

brott räknar med i sin bedömning av om de ska ingripa eller inte, om man ser det 

medmänskliga agerandet så som Angelöw och Jonsson (2000) beskriver det utifrån den 

socialpsykologiska modellen om beslutsprocesser i hjälpsituationer. Den handlande bedömer 

enligt modellen de personliga kostnaderna för ett ingripande, och en risk för straff för att inte 

ha ingripit i tillräcklig utsträckning kan ses som en sådan personlig kostnad.   

 

Emelie svarar på ett liknande sätt som Disa på frågan om hon skulle påverkas av en 

lagstiftning som innebär en allmän skyldighet att hjälpa nödställda. Hon menar att hon ”inte 

skulle tänka på sådant om det inträffade en nödsituation”  

Vad gäller den eventuella lagens förmåga att påverka människors agerande i nödsituationer 

är den marginell, tror Beatrice. Hon tror inte heller att hon själv skulle ändra sitt beteende 

om man införde en allmän skyldighet att hjälpa. Men Beatrice menar ändå att en 

civilkuragelag lag skulle kunna vara något positivt om man kan hitta ett lagtekniskt sätt att 

genomföra en sådan lag på. Då skulle den kunna vara ett sätt att få människor att ”tänka 

efter”.  

 

Cassandra tror inte att det skulle gå att stärka folks moral med lagstiftning. Hon anser inte att 

den lilla effekt lagen eventuellt skulle kunna ha motiverar att den införs, med tanke på de 

svårigheter och risker, bland annat med vittnen som inte vågar träda fram, som finns. Hon 

pekar också på problemen med att påverka de bakomliggande mekanismerna till människors 

handlande med en lag. Hennes resonemang kan tolkas mot bakgrund av vad Angelöw och 

Jonsson skriver om moraliskt agerande. Enligt dem kan moraliskt agerande bero på bland 

annat normer om att vi bör hjälpa andra, förmåga till empati, och vilka risker som följer med 



 

35 
 

handlande. Liknande mekanismer lyfts fram inom symbolisk interaktionism. Inlärning av 

normer om rätt och fel ligger bakom människors moraltänkande enligt detta synsätt. Som 

Cassandra menar torde inga av ovannämnda mekanismer kunna påverkas av en lag.  

 

Alicia tror att en lag skulle få henne att tänka efter lite mer innan hon hjälper till, förutsatt 

att det finns tid till det. Om det exempelvis rör sig om en pågående våldtäkt skulle hon 

larma polisen eller andra människor oavsett lag eller inte. I flera situationer skulle hon 

agera instinktivt, exempelvis om ett barn är i fara. Alicia menar att det beror helt på 

situationen, kanske att lagen skulle påverka henne att agera annorlunda om det fanns tid för 

att tänka efter. Alicia tror att människor kanske skulle agera annorlunda i nödsituationer 

om det fanns en allmän skyldighet att hjälpa nödställda än vad de skulle om det inte fanns 

en sådan skyldighet. I vissa fall skulle de antagligen göra detta, tror hon. Hon tror att en 

civilkuragelag kan ha symbolisk verkan då omoraliska handlingar eller underlåtenhet till 

handling straffas. Alicia menar att lagen skulle symbolisera att samhället inte accepterar 

passivitet i nödsituationer. I situationer som inte innebär risk för den hjälpande tror hon 

dock inte att en lag skulle ha någon effekt alls. Alicia menar att det delvis beror på vilken 

påföljd man riskerar om man är passiv åskådare till en situation där en annan människa 

befinner sig i nöd. Alicia tror att en lag inte skulle ha mer än en marginell effekt på 

människors benägenhet att hjälpa varandra i nödsituationer.  

 

Av informanternas svar framkom att de i nödsituationer inte trodde att de skulle reflektera 

så mycket utan snarare handla på känsla. Informanternas sätt att se på människors agerande 

i nödsituationer kan således förstås utifrån Arendts (2003) tankar om moraliska handlingar. 

Arendt menar att moral inte påverkas av någon utomstående kraft utan handlar om 

individens egen känsla av vad som är rätt att göra, och som framgår av Alicias svar beror 

handlandet på situationen. Med Arendts ord kan man se det som att rätt och fel avgörs från 

fall till fall, utifrån individens omdöme. Att informanterna i de flesta fall, som Disa säger, 

inte skulle tänka så mycket på lagar i nödsituationer, kan förstås utifrån Baumans (2001) 

idéer om moral som icke- förnuftsstyrt och icke rationellt. Informanternas förnuft, och 

rationella bedömning av vad som sägs i lagen eller ej, skulle med andra ord inte styra deras 

moraliska agerande i nödsituationer.  

 

Känslan av att man gör det rätta tycks alltså sett spela större roll än om man är skyldig 

enligt lag att göra det att döma av informanternas svar. Samtidigt pekar flera av svaren på 
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att den faktiska möjligheten man har att gripa in och risken man tar vid ett ingripande 

också är avgörande. Mot bakgrund av de socialpsykologiska teorier om medmänsklighet 

som presteras av Angelöw och Jonsson (2000:227) kan man förstå dessa faktorer som steg 

i en beslutsprocess, där man innan man ingriper måste läsa av situationen för att bestämma 

huruvida man faktiskt kan ingripa eller ej.  

 

6 Sammanfattande diskussion 
 

En central utgångspunkt för min diskussion är att civilkurage bygger på frivillighet. 

Civilkurage innebär att man, utan krav på sig, gör något, för den goda sakens skull, trots att 

det är riskabelt(Woodard & Pury 2007).  

Lagstadgad skyldighet att ingripa finns redan i vissa fall (SOU 2011:16) men då handlar 

det om individer i egenskap av annat än civilperson, vilket också lyfts fram av Beatrice. 

Hon tar upp socialtjänstemän som har tjänsteplikt att ingripa i vissa fall som exempel. Om 

enskilda personer är tvungna enligt lag att visa civilkurage försvinner den grundläggande 

förutsättningen för civilkurage, nämligen valfriheten. Valfriheten är också en viktig del i 

Arendts (2003) syn på moral. Moralen ligger enligt henne i individens fria omdöme i varje 

ny situation. Även definitionen av medmänsklighet kräver valfrihet. Av detta följer att man 

kanske inte ska tala om att det är medmänsklighet och civilkurage man främjar med en 

civilkuragelag. Snarare främjas ett etiskt agerande, laglydighet, om man ser saken ur 

Baumans (2001) perspektiv. 

Frågan är om det är det man vill uppnå med lagen. Av diskussionen kring lagförslaget att 

döma tycks det som att det är just att öka folks moral, eller i vart fall stödja det moraliska 

tänkandet, och förändra den underliggande attityden till att ingripa för att hjälpa 

medmänniskor. Detta hävdas bland annat i Althin och Davidssons (2008) debattartikel. 

Man kan också tänka sig att en lag skulle göra de gällande normerna mer tydliga vilket 

kanske skulle stötta utvecklingen av människors moral och samvete, som sett ur det 

symbolisk interaktionistiska perspektivet påverkas av vad man uppfattar att omgivningen 

ställer för krav på en (Trost & Levin 2004). Samhällsdiskussionen om moral skulle kanske 

fördjupas i och med detta, som Alicia menar. 

Jag har emellertid kunnat se att de intervjuade utrycker en misstro mot tanken att lagen ska 

kunna förändra människors beteende på djupet. Man kan inte få människor att bli mer 
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moraliska genom tvång, eftersom moralen måste komma inifrån individen, menar de. 

Denna syn kan vi finna stöd för hos både Bauman (2001) och Arendt (2003), som ser den 

moraliska känslan som opåverkbart av generella regler. 

Det är alltså inte troligt att de som inte redan idag skulle hjälpa till i en nödsituation skulle 

ändra sig på grund av en lagstiftning. Människor som inte vågar agera kommer inte att bli 

modigare för att man lagstiftar om civilkurage. Att bara följa lagen kräver heller inget 

mod, inget kurage, utan man styrs av rädslan för att bli straffad. Om man använder sig av 

Baumans (2001) uppdelning i plikt och moraliskt ansvar kan man också förstå det som att 

det moraliska ansvaret finns där oavsett om plikten gör det. Du blir alltid dömd av ditt eget 

samvete. Man får heller inte glömma att människor, vilket vi sett i intervjuerna, visar mod 

och civilkurage även utan en lag.  

Något som å andra sidan talar för en lag är att man tidigare lyckats ändra folks attityder 

med lagstiftning. Som en av informanterna tar upp finns det andra lagar som syftar till 

moral. Detta tas också upp i en artikel av Caroline Szyber(2012). Hon lyfter fram exemplet 

med barnaga. När man lagstiftade om barnaga ändrade man människors uppfattning om 

det, menar hon. Szyber menar visserligen att det kanske hade skett ändå, utan lag, men hon 

tror att lagen bidrog till processen.  

Frågan är om inte nackdelarna med att lagstadga civilkurage överväger, som 

Handlingspliktutredningen anser (SOU 2011:16). Barnaga är ett brott som tydligt kan 

bevisas. Detta till skillnad från underlåtenhet att visa civilkurage. Här är det inte lika lätt att 

bedöma vem som följt lagen och vem som borde ha gjort det, men undvek, som framgått av 

intervjusvaren och av regeringens utredning (SOU 2011:16). Vem skulle ha tagit fram 

telefonen, och vem hade möjlighet att ringa polisen? Vem hade kapaciteten att ingripa 

fysiskt? Frågan om ansvar är alltså svår att avgöra. Man kan bevisa vem som är ansvarig 

för barnaga, men det är däremot inte lika enkelt att till exempel peka ut någon i en grupp av 

åskådare. I många av de fall som en civilkuragelag är tänkt att appliceras på handlar det 

också just om att flera personer bevittnar en olycka eller ett brott. Mina informanter ser 

också svårigheter med att avgöra vem som ska hållas ansvarig av de som bevittnar en 

olycka. Hur ska man avgöra vem som hade giltiga skäl att inte ingripa? Som vi sett av de 

socialpsykologiska förklaringarna till medmänskligt agerande (Angelöw & Jonsson 2000) 

finns det också många olika faktorer som är avgörande för vårt agerande eller icke 

agerande. Mycket spelar alltså in. Jag tror därför att klokast att inte försöka göra folk 
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modiga med tvång. Problemen som framkommit torde enligt mig göra en lagstiftning om 

civilkurage svår att genomföra. Som Emelie uttrycker det: ”lagen ska återspegla moralen i 

samhället men inte nödvändigtvis forma den”. 

 

Jag menar att risken är att lagen blir verkningslös, och inte får någon direkt betydelse för 

moralen, mot bakgrund av ovan nämnda problematik. När man tittat närmare på de länder 

där civilkuragelagar finns har man också funnit att lagen sällan kommit till användning, 

enligt Handlingspliktutredningen. Utredaren hänvisar till David A. Hymans studie som 

visat att i de delstater i USA där lagen finns har inga åtal väckts avseende att människor 

underlåtit att agera i nödsituationer där de hade kunnat ingripa utan risk(SOU 2011:16). En 

risk med en lag som jag kan se det är att vittnen till brott inte vågar träda fram om de 

riskerar att straffas för underlåtenhetsbrott. Detta har lyfts fram av både mina informanter 

och i regeringens utredning i frågan (SOU 2011:16). 

Enligt Handlingspliktsutredningen (SOU 2011:16)är det möjligt att lagen medför en liten 

ökning i antalet ingripanden, baserat på Hymans studie. Samma studie visar dock att 

antalet olyckor kopplade till ingripanden som kanske inte borde gjorts är fler än de dödsfall 

som beror på utebliven hjälpinsats. Att folk i syfte att rädda andra själva utsätter sig för 

fara är också något mina informanter visar oro för.  

Problemen med en lagstiftning tycks alltså vara flera. Det finns ändå flera principiella skäl 

för lagen. Det är principen att det är fel att man till exempel passivt, utan att straffas, kan se 

på när ett litet barn drunknar i en vattenpöl som motiverar lagen, menar vissa, som till 

exempel Mårten Schultz (2011), professor i civilrätt vid Uppsala universitet. Detta torde de 

flesta hålla med om. Symbolvärdet i att staten i och med en lagstiftning tydligt tar ställnig 

för vissa grundläggande, mänskliga värderingar är också betydande, vilket flera av mina 

informanter framhållit. 

Men frågan är om det räcker med principer och ett gott syfte mot bakgrund av de problem 

som kan tänkas följa med en eventuell lagstiftning. Av min studie har framkommit att det 

finns mycket som kan påverka människor moraliska agerande. Socialpsykologiska teorier 

om medmänskligt agerande och mina informanters svar har visat på flera avgörande 

faktorer, till exempel: ”the bystander effect”, åskådarens bedömning av risker, normer 

samt vilken tillit människor känner till samhället. Frågan är då om detta skulle gå att 
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påverka med en lag. Troligen skulle lagen ha mycket liten effekt med tanke på dessa 

faktorer. 

Av min studie har jag kunnat dra slutsatsen att mycket pekar på att det är viktigare att 

skapa en bättre grund för moraliska värderingar. En sådan grund kan inte bestå av 

segregering och exkludering, om man utgår från mina informanters svar. Grunden för 

moral läggs enligt dem genom att man diskuterar dessa frågor redan i skolan. Att 

människor inkluderas i civilsamhället och på så sätt får ta del av ett större socialt kapital, i 

kombination med strävan efter ekonomisk jämlikhet främjar människors tillit och därmed 

deras civilkurage, menar de.  

Man kan av flera av informanternas svar förstå att de hyser förhoppning om att 

civilsamhället har möjligheten att stå för god moral och påverka folks moraliska 

medvetande. Med civilsamhället syftar man enligt Calhoun (2001) på den nivå som ligger 

mellan familjen och staten, de institutioner som fokuserar på det allmänna bästa. Vi har 

också på senare tid sett exempel på civilsamhällets kapacitet. Exempelvis startade i januari 

2012 den ideella organisationen ”Missing People Sweden” som hjälper till att hitta 

försvunna människor. ”Svenska Hjältar” belönar årligen ett antal människor för deras 

civilkurage. Vi omges alltså av goda förebilder, vilket torde vara främjande för den 

allmänna moralen. Samtidigt ökar, som Kristdemokraternas mätning visade, stödet för en 

civilkuragelag. Jag ser det som ett exempel på att vi, som Giddens (2009) skriver, lever i en 

värld av risker och för att hantera dessa risker litar vi idag mer på att staten ska skydda oss 

än vi gjorde förr. 

 

Jag har också kunnat konstatera att flera av intervjupersonerna uppvisar en pessimistisk syn 

på andras förmåga till civilkurage, samtidigt som de själva visat prov på civilkurage. Men 

vad säger informanternas misstänksamhet mot andras civilkurage, och allmänhetens krav 

på civilkuragelagstiftning, om tilliten i Sverige idag? Sverige är ett land där man kan lita på 

varandra, om man ska tro Papakostas (2009). Han skriver att människor i Sverige har stor 

tillit till varandra och samarbetar bland annat tack vare att staten reglerar de relationer som 

skulle kunna leda till konflikt (2009:176).  

 

 Kan det vara så att vi istället, kanske på grund av medias fokus på våld och händelser där 

människor visat brist på medmänsklighet, idag lever med en bild av att människor är kalla 
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och cyniska, vilket kanske bidrar till att man själv tvekar inför att hjälpa? Att lita på andras 

vilja att hjälpa är som vi sett viktigt för civilkurage och moraliskt beteende. Media kan ha 

en roll i att forma vår bild av verkligheten som mer hotfull än den är, och därför kanske de 

och organisationer i civilsamhället har en uppgift att lyfta fram och sprida de goda 

exemplen, och de positiva händelserna. Detta för att göra medborgarna mer tillitsfulla och 

kanske i slutändan modigare. Mer benägna att visa civilkurage. Som flera av informanterna 

påpekade kan det fungera som en uppmuntran för andra människor att göra gott och få 

människor att i större utsträckning agera för att hindra att nödsituationer uppstår, på samma 

sätt som Alicia ingrep för att hjälpa berusade ungdomar som annars hade kunnat råka illa 

ut. Detta är också ett sätt att visa civilkurage, sett med Woodard och Purys (2007) 

definition, att civilkurage är modet att agera för den goda saken och ett eftersträvansvärt 

mål. Statens roll skulle, om man utgår från informanternas svar, i sådana fall sträcka sig till 

att lägga grunden för tillit och samarbete mellan människor, att minska segregering och 

öka människors trygghet och se till att man diskuterar moralfrågor i skolor och liknande. 

Här är också tjänstemännens egna agerande viktigt. Om socialarbetare, poliser, politiker 

och andra representanter för det offentliga som människor kommer i kontakt med 

uppträder som goda förebilder och sköter sig som de ska ger de en signal av att man kan 

lita på samhället, om man förstår saken ur Rothsteins (2003:189) perspektiv. Detta skulle 

sammantaget, menar jag, kunna vara ett sätt att så att säga medicinera själva sjukdomen 

och inte bara symptomen.  

 

Den allmänna upprördheten över tunnelbanerånet som skedde 2012 kan, anser jag, ses som 

ett exempel på civilsamhällets reaktion och moraliska ställningsdagande. Man kan också se 

att det finns en skillnad i det civila samhällets reaktion och statens. Här stämmer inte lagens 

innehåll med de normer som finns hos allmänheten om vad som är acceptabelt beteende. 

Men man kan också se fördömandet av handlingen som en typ av straff eller, med Giddens 

ord, sanktion. Enligt Giddens bestraffas brott mot normer alltid av omgivningen (Giddens 

2009:586). Man kan alltså konstatera att straffet inte alltid behöver vara juridiskt. I debatten 

om lagen glöms dock alternativen till en lagstiftning lätt bort. Vi har ovan sett exempel som 

visar på det civila samhällets potential, bland annat genom organisationer som lyfter fram 

de goda exemplen. Kanske kan detta sätt att belöna den goda moralen vara ett alternativ till 

att kriminalisera den dåliga?  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
Har du någon gång befunnit dig i en situation där du bevittnat en människa 
i nöd? 
 
Har du någon gång själv befunnit dig i en utsatt situation där du varit i behov av hjälp?  
 
Vad tror du skulle vara positivt respektive negativ med en s.k. civilkuragelag, dvs. en 
lagstadgad skyldighet att ingripa för att rädda andra människor? 
 
Vad tycker du är rimligt att kräva, i form av ingripande, av de människor som 
bevittnar en nödsituation?  
 
Tror du att du skulle agera annorlunda i situationer där människor utsätts för 
fara om det fanns en civilkuragelag än vad du skulle göra idag? Varför/ Varför inte?  
 
Tror du att människor i större utsträckning än idag skulle hjälpa andra människor som 
befinner sig i fara om det fanns en civilkuragelag?  
Varför/ Varför inte?  
 
Anser du att moralen i samhället behöver stärkas? Hur tror du att man i sådana 
fall bäst stärker människors moral?  
 
Anser du att det är statens uppgift att stärka människors moral?  
 
Vad tror du är avgörande för människors känsla av trygghet och tillit till sin omgivning?  
 
Tror du att en civilkuragelag skulle få människor att lita mer på varandra, t.ex. 
på att andra hjälper till om man befinner sig i en nödsituation?  
 
Fyller en civilkuragelag någon symbolisk samhällsfunktion, tror du? 
 

Tror du att lagförslaget speglar en ökad eller minskad tillit till staten?  
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