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Sammanfattning 
I den här studien utforskas om det är motiverat att införa en civilkuragelag för behovet av att stärka 
samhällsmoralen och om det är möjligt att stärka samhällmoralen. Ämnesområdet har undersökts med 
hjälp av intervjuer vartefter frågeställningen besvarats med hjälp av samhällsvetenskaplig teori som 
anknyter till ämnet. Resultatet tyder på att en civilkuragelag inte är ett lämpligt instrument för att 
påverka moralen i samhället. Staten bör istället påverka moralen på annat sätt, framförallt genom att 
bidra till att människor kan känna tillit till varandra. För detta är det betydelsefullt med bra utbildning 
samt att segregation och utanförskap motverkas. Staten bör också bidra till att det finns en trovärdighet 
hos samhälleliga institutioner och stödja det civila samhällets frivilliga organisationer som ger 
människor från skilda miljöer möjlighet att mötas och arbeta för goda syften. Det är också viktigt att 
frågor om samhällsmoral diskuteras i massmedia.  
 
Nyckelord: civilkurage, samhällsmoral, tillit, socialt kapital, levnadsvillkor. 
 

Abstract 
A tragic event in 2012 sparked a debate about the need for a law of civil courage when it became clear 
that passivity in situations where people´s lives are put in danger is not punishable. In this essay based 
on qualitative interviews with jurists and students of law the issue of civil courage is analyzed with the 
help of sociological theory. My objective has been to try and find out if a law of civil courage can be 
motivated with the argument that it would strengthen the public moral. My conclusion is that a law of 
moral courage is not a suitable way of making people more willing to help others or to strengthen the 
civil courage or the public moral. It is better to try and strengthen the trust among people in society, for 
example by countering segregation and exclusion. It is also important to have trustworthy institutions 
and mass media that can support the public moral.  
 
Keywords: civil courage, public moral, trust, social capital, socioeconomic conditions 
 

 
Populärvetenskaplig sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det i Sverige finns ett behov av en civilkuragelag som kan 
motiveras utifrån en förstärkning av samhällsmoralen. En civilkuragelag syftar till att vittnen och 
åskådare till brott och olyckor ska ha en skyldighet att ingripa för att hjälpa personer i nödsituationer. 
Detta förutsätter emellertid att det finns möjligheter för ett sådant ingripande och att det kan ske utan 
egen risk. Uppsatsens slutsatser är bl.a. att en civilkuragelag inte är effektiv för en utveckling av 
samhällsmoralen utan att det finns bättre vägar. Framförallt gäller det att skapa bra förutsättningar för 
människor att känna tillit och våga ingripa och hjälpa en medmänniska i nöd. Det är också viktigt att 
människor fås att känna sig delaktiga i samhället, vilket mycket beror på deras sammanlagda resurser 
som t.ex. socialt nätverk, utbildning, arbete och andra sociala resurser. Det är också viktigt med 
trovärdiga myndigheter och massmedia.  
Förslaget om en civilkuragelagstiftning har undersökts genom intervjuer med juridikstuderande och 
yrkesverksamma jurister. Intervjusvaren har sedan diskuterats med hjälp av teorier om bl.a. moral och 
tillit. 
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1. Introduktion 
Hösten år 2012 i Stockholm faller en berusad man ner på ett tågspår och blir medvetslös, 

sekunder senare blir den medvetslöse mannen rånad. Rånaren låter den medvetslöse mannen 

ligga kvar på spåret vilket resulterar i att denne blir påkörd av ett tåg. Händelsen väckte stor 

uppmärksamhet i massmedia. Det som allmänheten reagerade starkast på var att rånaren inte 

gjorde sig skyldig till ett brott då han lämnat den medvetslöse mannen kvar på spåret. Med andra 

ord misstänktes rånaren enbart för grovt rån. Händelsen satte frågor om moral och etik på sin 

spets och i olika massmedier debatterades det flitigt. Frågan som ställdes av media och allmänhet 

var ifall passivitet i händelse av olycka och brott skulle betraktas som straffbart ”agerande” eller 

inte (SvD 2012-09-12). 

 

Redan under början av 1950-talet togs frågan upp i lagstiftningssammanhang om en 

straffbestämmelse för underlåtenhet att bistå den som befinner sig i fara. Under 1960-talet togs 

frågan om en civilkuragelag upp igen. Förslaget vann dock inte något gehör då en sådan lag 

ansågs vara opraktisk. Därefter har frågan tagits upp i flera motioner och riksdagskommittéer 

vilket närmare framgår nedan. Debatt om civilkurage i Sverige förekom även på 1990-talet, 

bland annat tog samhällsdebattören Maciej Zaremba upp frågan i sin artikel ”Orättens rötter” i 

magasinet Moderna Tider (1995). Här illustrerar han hur det i Sverige exempelvis inte är 

straffbart att avstå ifrån att ingripa om man bevittnar ett barn i nöd. Maciej Zaremba (ibid) 

kommer med en omfattande kritik mot rättsystemet och menar att svensk lagstiftning ligger efter 

andra europeiska nationer eftersom det inte är lagreglerat att bistå andra i nöd ens när det kan 

tyckas vara moraliskt självklart. Vidare menar Maciej Zaremba (ibid) att det svenska 

rättsväsendet inte framstår som grundat på rättskänsla eller syftar till att utverka rättvisa utan 

mäter ut påföljder tekniskt och motsvarar inte människornas moraluppfattning. De flesta andra 

europeiska länder har däremot någon slags lagstiftning om att bistå sina medmänniskor i 

nödsituationer.  

 

Strax före att Maciej Zarembas artikel (1995) utkom, utförde det dåvarande hovrättsrådet den så 

kallade ”Straffansvarsutredningen” (Ju 1994:04). I denna utredning föreslogs det att 

underlåtenhet att ingripa i nödsituationer skulle beläggas med straff. Utredningen förespråkade 

att personer som underlåter att ingripa i nödsituationer skulle kunna dömas till fängelse, dock 

menades det att ringa brott ej skulle vara straffbelagda. I nödsituationer där det föreligger risk för 

liv och hälsa även för den som vill hjälpa, skulle den underlåtande inte heller riskera straff.  
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Regeringen gjorde dock bedömningen att det inte skulle ändras i regler och lagar om 

underlåtenhet att ingripa. I propositionen Förberedelse till brott m.m (Prop 2000/01:85) 

framkommer det också att Sveriges advokatsamfund påpekade att ändringar i lagen kunde leda 

till bevisproblem i händelse av nödsituationer där personer står åtalade för att ha underlåtit att 

ingripa (Prop.2000/01:85).  

 

År 2009 beslutade regeringen att en särskild utredare skulle genomföra en genomgripande analys 

av behovet av en civilkuragelag. År 2011 utkom betänkandet Handlingspliktutredningen (SOU 

2011:16) i vilken utredaren avråder ifrån det som i samhällsdebatten brukar benämnas en 

”civilkuragelag”. I betänkandet överväger tyngden i de argument som talar mot en lag. Argument 

för att inte införa en sådan lag var framför allt att det inte finns ett behov av en sådan lag, att den 

inte skulle få avsedd verkan samt att samhället inte ska reglera moralfrågor, utan detta ska 

lämnas till varje individ att själv att avgöra. Dessutom påpekas andra nackdelar, bl.a. att en lag 

riskerar att ha motsatt effekt genom att människor kan befaras avstå från att ingripa i 

nödsituationer eftersom de själva skulle kunna bli anklagade för att ha gjort för lite för att hjälpa.  

 

Det kan dock noteras att i Handlingspliktutredningen (SOU 2011:16) framhålls att värdemässiga, 

moralbildande och folkuppfostrande skäl kan användas som argument för en allmän 

biståndsskyldighet samt att lagarna bör motsvara den allmänna rättsuppfattningen. I 

Handlingspliktutredningen är det dock klart uttalat att den vägledande principen för 

bedömningen är den svenska rättstraditionen som innebär att lagstiftning bör användas där det 

finns ett praktiskt problem att lösa. Om lagstiftningen ska användas för andra syften, (som i vårt 

fall att tala om för medborgarna vilka beteenden som är önskvärda ur moralisk synvinkel) så bör 

det fordras mycket starka skäl, vilket utredningen alltså inte anser finns i detta fall. Därtill skulle 

lagen komma att straffbelägga ett helt nytt område.  

 

Av Handlingspliktutredningen (SOU 2011:16) framgår att motsvarigheten till en 

civilkuragelagstiftning har före denna utredning, behandlats vid ett antal tillfällen i riksdagen och 

i flera kommittéer. Därigenom har problemen som berör moraliska och juridiska områden belysts 

flera gånger. Utöver olika problem och nackdelar med en lagändring, bl.a. att den kan få motsatt 

effekt genom att människor inte vågar agerar med rädsla för att bli straffade, kan en lagändring 

också ses som ett spel för gallerierna. Det finns dessutom starka ideologiska skillnader i 

samhället angående i vilken mån staten ska tillåtas försöka påverka människors agerande. 
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Sociologisk forskning på området civilkurage är dessutom relativt liten, och den som finns 

undersöker civilkurage ur en bredare definition (Swedberg 1999).  

 

Det finns olika uppfattningar om vilka effekter en eventuell lag skulle få på människors 

agerande. Hittills har ingen undersökning gjorts där man utrett huruvida människors beteende 

påverkas av en så kallad civilkuragelag. Av Handlingspliktutredningen (2011:16) framgår en 

genomgång av argument både för och emot en civilkuragelagstiftning. Argument för en sådan 

lagstiftning är bl.a. att lagen bör avspegla den allmänna rättsuppfattningen och att en lagstiftning 

skulle kunna få en moralstärkande och moralbildande verkan på befolkningen. Argument mot en 

lagstiftning är bl.a. att moralinstruktioner i lagstiftningen inte skulle påverka människors 

moraluppfattning och inte heller beteendet hos dem som inte tidigare var beredda att hjälpa en 

medmänniska i fara. Tunga argument emot är också att människor ska själva få frihet att ta 

ansvar i moraliska frågor utan statens inblandning och att argumenten för en lagstiftning inte är 

så tunga att det kan motivera kriminalisering av ett nytt område. Syftet med denna studie är att 

undersöka om det finns behov av en civilkuragelag som kan motiveras utifrån ett behov av att 

stärka samhällsmoralen.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Handlingspliktsutredningen (SOU 2011:16) har till stor del ett resonemang om juridiska aspekter 

på en lagstiftning om ”civilkurage”. Av resonemanget står det klart att den svenska juridiska 

rättstraditionen vilar på inställningen att lagar är till för att lösa praktiska problem, och synsättet 

har haft ett avgörande inflytande på ställningstagandet för Handlingspliktsutredningen (SOU 

2011:16). I utredningen erkänns dock samtidigt andra värden såsom markering av moraliskt 

handlande, även om behovet av att stärka detta inte anses så stort att ett avsteg från 

rättstraditionen kan motiveras.  

 

Civilkurage är dock mer än enbart en juridisk fråga, enligt min mening är det också en 

sociologisk fråga, vilket stöds av Swedberg (1999) som använt sig av en bredare definition av 

civilkurage. I den bemärkelsen omfattar civilkurage i hög grad problematiken kring attityder, 

moral och tillit i samhället. Jag instämmer med den juridiska bedömning som gjorts i 

Handlingspliktutredningen men anser att det är intressant att diskutera argumenten som anges 

där.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka om det i Sverige finns ett behov av en civilkuragelag 

som kan motiveras utifrån ett behov att förstärka samhällsmoralen, och om detta stöds av 
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sociologiska teorier och undersökningar. Genom studien vill jag få en fördjupad bild av hur en 

eventuell lagstiftning om civilkurage skulle kunna ha konsekvenser för människors agerande i 

samhället och i vad mån det är möjligt att påverka moralen. Det ämnar jag göra genom en 

intervjustudie vilken görs med hjälp av relevanta teorier. På detta sätt hoppas jag kunna belysa 

de starkaste argumenten för en lagstiftning om civilkurage, dvs. dess möjliga inverkan på 

samhällsmoralen. Mer konkret vill jag studera följande frågeställningar: 

 

• Hur resonerar intervjupersonen kring behovet av en civilkuragelag? 

• Hur resonerar intervjupersonen kring effekterna som en eventuell lagstiftning kan ha på 

tilliten och moralen i samhället? 

 
 

1.3 Avgränsning  

 

Studien tillämpar inte en bred definition av civilkurage som närmast kan sammanfattas i att bryta 

mot normer, utan snarare en snävare definition som är relevant i sammanhanget med en 

civilkuragelag, dvs. medborgerligt mod; i detta sammanhang modet att bistå nödställda. Studien 

granskar inte hela lagförslaget utan en begränsad del. Studien undersöker alltså människors 

uppfattning om en civilkuragelag.  
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2. Litteraturöversikt och teoretiska utgångspunkter 
 

2.1 Forskning på området 

2.1.1 Handlingspliktutredningen 

I Handlingspliktutredningen (SOU 2011:16) sammanfattas stora delar av debatten kring 

civilkurage, för- och nackdelar med lagstiftning och hur nuvarande lagstiftning ser ut. 

Resonemanget i Handlingspliktutredningen är till stor del juridiskt men det finns även 

sociologiska och psykologiska aspekter och hänvisning till forskning. Mitt intresse inriktar sig 

huvudsakligen kring hur människor resonerar om civilkurage, framförallt moral- och 

tillitsaspekter. I Handlingspliktutredningen framkommer det att det redan inom vissa områden 

finns lagstiftning. Exempelvisar barnskötare och badvakter plikt att bistå i nödsituationer. Det 

finns också särskilda bestämmelser inom trafiken. Vidare kan offentliga tjänstemän som 

missköter sig i yrket dömas till fängelsestraff enligt bestämmelser om offentliga funktionärers 

förpliktelser (SOU 2011:16: 25). Underlåtelse att rapportera vissa brott och olyckor är också 

straffbart, men detta är till större delen specialfall. Det finns i dagsläget ingen lagstiftning som 

tvingar medborgare till att ingripa i nödsituationer, med undantag i de situationer som redan 

nämnts och arbeten där lagen tydligt kräver ett bistående (SOU 2011:16; 21-28,109).  

 

Enligt Handlingspliktsutredningen (SOU 2011:16) finns det inte någon europeisk vetenskaplig 

studie som visar hur människors beteende förändras med anledning av en civilkuragelag. 

Däremot refereras till en amerikansk studie som utförts under ledning av David A Hyman 

(2005). Nedan redogör jag för studien, huvudsakligen utifrån redogörelsen i 

Handlingspliktsutredningen, som jag uppfattar är ett viktigt empiriskt underlag till densamma, då 

den har frågeställningar och resultat som är direkt relevanta. Dessutom redogörs kortfattat för 

The bystander effect som är ett känt psykologiskt fenomen som också tas upp i 

Handlingspliktutredningen. Slutligen refereras också till den tidigare nämnda artikeln av Richard 

Swedberg som tillämpar en vidare definition på begreppet civilkurage. 

 

I studien av Hyman (2005) användes fakta insamlade från myndigheter, olika slags 

livräddningsorganisationer och andra källor med syftet att undersöka om det empiriskt gick att 

visa att det fanns behov av en lag som under straffansvar gör människor skyldiga att ingripa när 

med människor råkat i nödsituationer. I de tre delstaterna Vermont, Rhode Island och Minnesota 
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har tidigare införts lagstiftning om handlingsplikt som varit i kraft 37, 20 respektive 21 år vid 

tidpunkten för Hymans studie (2005) och resultaten från dessa delstater var därför särskilt 

intressanta eftersom de kunde visa på förhållandena före och efter lagstiftningens införande. 

Resultaten från dessa tre delstater i korthet var att under den tid lagstiftningen var i kraft i de tre 

delstaterna, hade inget åtal väckts pga. underlåtenhet att rädda nödställda om detta skulle kunna 

ske riskfritt ”non risky rescues”. I studien fann man inget signifikant samband mellan ökningen 

av antalet räddningsinsatser och införandet av lagstiftningen och inte heller ett samband mellan 

lagstiftningen och antal dödsfall pga. olycksfall eller brott. Antalet ej riskfyllda räddningsinsatser 

per invånare var i dessa tre delstater under åren 1991 – 2001 i genomsnitt lägre än i landet som 

helhet. Av detta drog man i studien slutsatsen att införandet av lagstiftningen inte alls hade haft 

någon inverkan på benägenheten att rädda under ej riskfyllda omständigheter. I studien uttrycks 

detta på följande sätt” Stated bluntly, the available data provides no indication that imposing a 

duty to rescue has any effect whatsoever”. 

 

I USA som helhet visade Hymans studie (2005) att under perioden 1991 – 2001, var det 

genomsnittliga antalet ej riskfyllda insatser 946 st och antalet riskfyllda 243 st. I endast ett fall 

per år i genomsnitt gick det att härleda ett dödsfall till en utebliven hjälpinsats. Antalet personer 

som i genomsnitt omkom när de försökte rädda andra uppgick till 78 st. Dvs. detta antal var 

alltså drygt 70 gånger högre än det enda dödfallet per år där en räddningsinsats hade kunnat 

rädda personens liv. Andra signifikanta resultat från Hymans studie (2005) var att män svarade 

för den absolut största andelen av räddningsinsatserna, särskilt när dessa är förknippade med fara 

och det gäller att rädda okända personer. När kvinnor stod för räddningsinsatsen var det i hög 

grad familjemedlemmar eller vänner som räddades. När det gäller de icke riskfyllda 

räddningsinsatserna dominerar åldersgruppen 20-49 medan de riskfyllda insatserna domineras av 

åldersgruppen 20-29 år.  

 

Som helhet kom Hyman (2005) fram till att empiriska data inte ger stöd för att det behövs en 

handlingspliktslag eftersom människor i USA hjälper sina medmänniskor utan någon lag.  

 

I Handlingspliktsutredningen kom man fram till att studien är relevant för svenska förhållanden 

trots att det finns skillnader mellan länderna både vad gäller politiskt idéarv, samhällets roll för 

människornas välfärd samt skillnad i levnadsvillkor. Ett tungt argument för studiens relevans 

åtminstone för länder i västerlandet och i våra europeiska grannländer, är att lagstiftningen om 
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handlingsplikt eller civilkurage ytterst sällan används vilket alltså tyder på samma resultat som 

Hymans (2005) studie kom fram till. 

 

I Handlingspliktutredningen (SOU 2011:16) tas också den s.k. ”The bystander effect” upp. Det 

är ett känt psykologiskt fenomen som innebär att när det finns många personer närvarande vid en 

nödsituation så minskar benägenheten att ingripa i förhållande till antalet närvarande personer. 

Niall Scott och Jonathan Seglow (2007) tar upp detta fenomen genom att referera till studier 

utförda av B.Latane och J.M. Darley (1970) som syftade till att undersöka om normer för 

beteende verkligen är tillämpas av människor som gör snabba beslut under extrema 

omständigheter. Det typiska för räddning av människor i nöd kan medföra olika slags belöningar 

och uppskattning men det kan också finnas negativa sidor. T.ex. kan man utsätta sig själv för 

fara och göra sig till åtlöje om man har missuppfattat situationen. I en offentlig miljö går då 

teorin om ”The bystander effect” ut på att man ser till andra för vägledning. Men personer i 

omgivningen är i samma situation som en själv. Detta medför att ju fler personer som finns 

närvarande desto större blir hindret att någon ska hjälpa till. Orsaken är inte så enkel som att 

människor väntar att någon annan ska ingripa utan man söker snarare vägledning hos de andra.  

 

Studierna visade att ju fler närvarande det finns desto mindre sannolikhet är det att få hjälp. 

Omvänt innebär det att ju färre närvarande desto snabbare hjälp, snabbast med endast en 

närvarande person. Andra resultat av studierna är att det moraliska ansvaret blir mer diffust när 

det finns fler närvarande och det blir lättare att klara av det moraliskt inför sig själv att man ej 

hjälpt till. Studierna visade också att det hos de närvarande fanns en stark tendens att omtolka 

situationen till att det faktiskt inte fanns en nödsituation och man tenderade också att förneka att 

de andras beteende hade någon effekt på dem själva.  

 

I Handlingspliktutredningen refereras också till nyare forskning av Peter Fischer m.fl (2005) vars 

studier syftade till att underöka om ”The bystander effect” påverkas av graden av fara som en 

person är utsatt för. Resultatet tyder på att ”The bystander effect” inte fungerar i mycket farliga 

eller våldsbenägna situationer utan då är sannolikheten större att personer hjälper till även om 

man inte är ensam. Hypotesen är att detta beror på att dessa situationer snabbare och klarare 

känns igenom som nödsituationer och att konsekvenserna (kostnaderna) för att inte ingripa blir 

värre än konsekvenserna (kostnaderna) för att ingripa. Med andra ord har människor bättre chans 

att få hjälp om de befinner sig i allvarliga och farliga situationer. Studierna av ”The bystander 
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effect” är relevanta för förståelsen av hur människor reagerar i många av de slags situationer som 

en lag om civilkurage avser och tas även upp under avsnittet om teorier och begrepp nedan. 

 

Även om Hymans (2005) ovan nämnda studie inte tyder på att lagstiftning om civilkurage 

nödvändigtvis leder till att människor blir mer benägna till att bistå medmänniskor i 

nödsituationer, kan man rimligtvis anta att lagstiftning ändå har viss inverkan på människors 

agerande och beteende (SOU 2011:16; 11-12,107-109). I min studie intresserar jag mig för att se 

om och hur denna typ av lagstiftning kan agera vägledande i moral och tillitsfrågor.  

 

2.1.2 Civil kurage: fallet Knut Wicksell 

Enligt Richard Swedberg (1999) har det inom samhällsvetenskapen visats, både internationellt 

och i Sverige, ett litet intresse för vad som brukar benämnas civilkurage. Detta menar Swedberg 

är beklagligt eftersom fenomenet är intressant i sig. Trots att termen civilkurage historiskt sett är 

relativt ny är fenomenet givetvis äldre. Swedberg definierar civilkurage som ”att våga handla på 

grund av den egna övertygelsen även med risk för att få betala ett högt pris för sin övertygelse”. 

Nyckelordet är här övertygelser. Swedberg exemplifierar hur de första historiska yttringarna av 

civilkurage mycket väl kan ha kommit från religiöst avvikande personer, profeterna ur det gamla 

testamentet är här slående exempel. 

 

Swedbergs förklaring till vad han uppfattar som ett ringa forskningsintresse för området 

civilkurage beror på att det är individen som står i centrum. Swedberg menar dock att det finns 

en gruppdimension till en individs uppvisande av civilkurage, vilket visar sig i stödet som 

individen får av sin omgivning, vare sig det rör sig om familj, vänner, kollegor eller andra som 

står individen nära. Swedberg pekar också på hur handlingar som uppfattas som civilkurage ofta 

väcker beundran hos människor.  

 

Swedberg exemplifierar med den välkände ekonomen Knut Wicksell och dennes dåtida 

kontroversiella ställningstaganden gällande bl.a. preventivmedel och yttrandefrihet, och 

använder sig av dessa för att exemplifiera situationer där Wicksell uppvisat vad som kan 

beskrivas som civilkurage. Swedberg motiverar studier av enskilda individer med att de kan 

frambringa detaljer som annars riskerar att gå förlorade när man studerar ett fenomen med hjälp 

av en surveyundersökning från en stor population. 
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Swedberg menar att civilkurage, ur ett Weberianskt perspektiv, betyder att individen influeras av 

ideal som motiv, och att denne också tar hänsyn till andra människor i sin omgivning.  

Enligt samma Weberianska synsätt så ligger essensen i civilkurage i att det inbegriper en 

värderationell social handling. Weber ställer upp två kriterier för att definiera denna typ av 

handling. Det första består i att handlingen inspireras av en medveten tro på ett värde och detta 

värdes egenvärde. Det andra syftar på att handlingen utförs oavsett utsikterna för framgång. 

Swedberg menar, att utifrån ett Weberianskt perspektiv, så kan civilkurage definieras som en 

värderationell social handling. Civilkurage är alltså en handling som inspireras av ideal och som 

utförs oavsett sannolikheten för framgång vilket i sin tur medför någon typ av konflikt.  

 

Swedberg hänvisar till Robert Mertons studier av avvikande handlingar. Merton avfärdar 

föreställningen om att civilkurage bäst analyseras som en avvikande handling. Merton menar att 

ett visst beteende inte kan förklaras av den grupp aktören tillhör, utan att det snarare förklaras 

med hjälp av aktörens förhållande till en annan grupp. Merton skiljer mellan nonkonformistiskt 

beteende, där civilkurage inbegrips, och avvikande beteenden som bl a kriminalitet. Den 

kriminella motiverar inte sitt asociala beteende med att han eller hon vill förändra 

samhällsvärden och ideal. 

 

Swedberg menar att civilkurage alltid förekommer i en social kontext. Som exempel lyfter han 

fram hur Wicksells aktivism ofta förhöll sig till dåvarande sociala rörelser som exempelvis 

nykterhetsrörelsen men också ställningstagande rörande preventivmedel och yttrandefrihet.  

Swedberg menar att civilkurage ofta väcker beundran hos människor men han diskuterar också 

frågan om huruvida civilkurage bör analyseras ur ett normativt perspektiv. Enligt Swedberg har 

en icke-normativ analys av civilkurage den fördelen att forskaren slipper krångliga normativa 

frågor samt att det också blir enklare att förhålla sig kritisk till det som studeras. Man kan dock 

resonera motsatt och påstå att civilkurage är kopplat till civilsamhället och förkroppsligar de 

värden som finns där i. Enligt Swedberg ligger det intressanta i civilkurageforskning i hur 

individen kan stå upp för sina idéer i en miljö där majoriteten är fientlig mot dennes idéer och 

övertygelser. 

 
 

2.2 Teorier och begrepp 

Jag ämnar att analysera frågan om civilkurage ur ett huvudsakligen sociologiskt perspektiv, den 

juridiska aspekten berörs dock perifert och i viss mån även biologiska aspekter. Till min hjälp har 

jag huvudsakligen sociologiska teorier som angränsar till ämnet.  
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2.2.1 Teorier som har betydelse för civilkurage 

I denna uppsats betraktar jag civilkurage som ett paraplybegrepp. Jag anser att förekomsten av 

civilkurage förklaras av flera teorier som redogörs för nedan. Begreppet civilkurage kan stå för 

olika saker. Eftersom denna studie omfattar en analys av de viktigaste argumenten för en 

lagstiftning om handlingsplikt för hjälp till människor i nöd är det relevant med en definition av 

civilkurage som tar fasta på det faktiska modet och moralen att hjälpa människor i nöd. Det 

behöver inte nödvändigtvis handla om ett fysiskt mod utan kan handla om risken att göra sig till 

åtlöje för att man har missuppfattat en situation eller att vara den i en samling närvarande som 

har modet att sticka ut från mängden genom att ta initiativ. Civilkurage kan här betraktas som 

medborgerligt mod. Enligt resonemanget i Handlingspliktutredningen handlar det snarast om att 

visa ett moraliskt handlande vilket inte nödvändigtvis innebär att man visar mod eller 

civilkurage. Av Handlingspliktutredningen framgår ingen egentlig definition av civilkurage. 

Kärnan i lagförslaget är att människor ska bistå sina medmänniskor om dessa befinner sig i 

allvarlig fara för liv, hälsa eller trygghet. Dock endast om underlåtenheten med hänsyn till 

omständigheterna är uppenbart oförsvarliga.  

 

En annan definition av begreppet civilkurage som har behandlats av Swedberg (1999) är att bryta 

mot normer då man håller fast vid sina åsikter och därigenom riskerar konflikter.  

 

Civilkurage har att göra med moraliska överväganden. Moral är vägledande för människors 

handlade, moral används för att skilja mellan rätt och fel, något som enligt Zygmunt Bauman 

(1995) varierar mellan individer (Bauman 1995: 19-22, 71-80). Hannah Arendt (2003) menar att 

moralen är individuell och att den formas genom mentala processer där individen för rationella 

resonemang med sig själv. Enligt Arendt är moralen inte statisk, den förändras i och med att 

omgivningen förändras. Med andra ord är tänkandet i sig det viktigaste för utvecklingen av 

människans moral. Tänkandet låter människan föra rationella resonemang och diskussioner med 

sig själv. Arendt framhåller hur skepticism hjälper människan till att föra detta inre resonemang. 

Enligt Arendt är skeptikern van vid ifrågasättande och tveksamhet, något som leder till fler 

infallsvinklar på en given situation. Skeptikern utgår från sitt eget resonemang och fattar beslut 

därefter. Arendt menar att man inför moraliska dilemman bör ställa sig frågan om man kan leva 

med sitt beslut (Arendt 2003:45). 
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Nära förknippat med moralen finns normerna som är de regler och föreskrifter som 

reglerar människors handlanden i samhället, brott mot dessa kan leda till icke-

straffrättsliga sanktioner. Individen riskerar att bli utfrysta och att andra individer 

fördömer och tar avstånd från denne. Konformitet gentemot normer kan i motsats till 

negativa sanktioner leda till belöningar av olika slag, vilket i sin tur är beroende på  

situationen. Hot om negativa sanktioner fungerar enligt Anthony Giddens (2007) som en 

garant för att människor efterlever de normer som är gällande i olika situationer. 

 

Avvikelser från normer är något som både individer och grupper kan göra sig skyldiga till. 

En grupp, exempelvis tillhörande en subkultur, kan anamma klädstil och jargong som 

uppfattas som avvikande av andra människor. Individer kan trägna sig före i köer, 

uppträda berusat offentligt m.m. Men vissa handlingar som snatteri, drog- och 

alkoholmissbruk och fortkörning, är exempel på handlingar som både avviker från normer 

men som också kan räknas som kriminella. Normavvikande beteende kan alltså 

konvergera med kriminellt beteende, även om det inte nödvändigtvis behöver vara så 

(Giddens 2007: 585-587).  

 

Ett intressant resonemang om moral och normer har Zygmunt Bauman framfört i sin bok 

”Postmodern etik” (1995) där han för ett resonemang kring världens etiska villkor för 

människorna. Bauman betonar den etiska osäkerheten för människorna där man inte längre har 

gamla handlingsregler att hålla sig till och detta beror på att handlingarna får konsekvenser som 

är svåra att förutse. Människorna i dagens värld har blivit mer beroende av varandra och det 

finns numera problem och risker som t.ex. miljöförstöringen, som är nya och som vi som 

individer kan medverka till att förvärra. Vår befintliga moral och de moraliska regler vi använt 

tidigare är inte avpassade för våra nuvarande krafter (1995: 27). Genom vårt handlade kan vi 

t.ex. påverka miljön allvarligt liksom även hälsan för både oss själva och andra, inte bara i nutid 

utan även i framtiden och människor som bor långt från oss själva. När det inte längre finns en 

entydig samling regler att följa utan flera uppsättningar och olika auktoriteter som förespråkar 

dem tvingas vi att försöka orientera oss och att välja vilket gör att vi måste leva i en ambivalens 

och osäkerhet om konsekvenserna av våra val. (1995:30, 43). Valen vi gör kan bidra till 

ödesdigra konsekvenser. Jag tänker här bl.a. på miljöförstöringen som innebär att vi genom våra 

produktval kan bidra till att skada hälsa hos både våra närstående men också andra människor 

genom förekomsten av gifter i produkterna. Hur vi lever bidrar också mer eller mindre till 

utsläppet av växthusgaser vilket är en ödesfråga för mänskligheten på längre sikt.  
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Människor införlivar moral och normer genom socialisationsprocessen. Enligt Bosse Angelöw 

och Thom Jonsson (2000:82) är socialisationen en livslång process som tar sin början i 

barndomen men som fortsätter hela livet. Under processen överförs värderingar, attityder, 

beteenden och kunskaper från olika individer till andra individer och grupper i samhället. 

Socialisationsprocessen är bl.a. viktig för människans moralföreställningar. Angelöw och 

Jonsson (2000) talar om primär, sekundär och även tertiär socialisation. Den primära 

socialisationen är mest knuten till barndomen i de nära relationerna i familj och även förskola. 

Den sekundära tänks främst ske under skoltiden och innebär att individen får färdigheter som gör 

att denne fungerar bra i förhållande till samhällets normer och målsättningar. Den tertiära 

socialisationsprocessen, är enligt Angelöw och Jonsson, det som vissa forskare menar, hur vi 

som människor systematiskt påverkas att införliva speciella värderingar, vilka förmedlas genom 

t,ex. olika politiska partier, massmedia, reklam eller intressegrupper.  

 

Människorna verkar i samhället. Iris Young (2000:154-164) identifierar samhället som bestående 

av tre sektorer: staten, ekonomin och det civila samhället. Det civila samhället är 

självorganiserande och sköter sina sociala nätverk genom diskussioner och överenskommelser 

medan den offentliga förvaltningen koordineras genom lagstiftad makt och den ekonomiska 

sektorn koordineras på grundval av strävan efter ekonomisk vinning. Det civila samhället är 

frivilligt organiserat och verkar för att uppnå speciella verkliga värden i samhället. Det 

inkluderar en mångfald av aktiviteter, institutioner och sociala nätverk och står utanför 

företagsvärlden likväl som den offentliga förvaltningen. Det civila samhället kan bestå av många 

slags organisationer och föreningar såsom informella klubbar, religiösa organisationer, 

kulturföreningar, ej vinstdrivande serviceproducenter, politiska aktionsgrupper mm.  

 

Även Swedberg relaterar civilkurage till civilt samhälle och menar att fenomenet civilkurage kan 

styrka konceptet om civilsamhället. Enligt honom är Max Weber´s värderationella handlingstyp 

mycket närbesläktat med civilkurage. Dessa handlingar bygger i sin tur på de ideal och 

värderingar som individen bär på. Enligt Swedberg kan man därför med hjälp av Weber tolka 

civilkurage som en situation där ideal omsätts till handling. Det krävs dock att denna handling 

utförs oavsett positiva eller negativa utsikter för att den ska klassas som en akt av civilkurage.  

 

Samverkan i samhället förutsätter tillit. För att samhället ska vara möjligt krävs det att människor 

känner tillit till de olika institutionerna, såväl de privata som de statliga. Vad är då tillit? Tillit är 
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motsatsparten till misstro. Enligt Apostolis Papakostas (2009) är tillit till statliga institutioner ett 

av de viktigaste kraven för ett fungerande samhällsliv. Staten, genom sitt monopol på tvångsmakt 

och med andra statliga uppgifter, tillåter människor, företag och organisationer att ingå relationer 

och avtal. Utan tillit till statliga och samhälleliga institutioner skulle det bli ytterst svårt att skapa 

ömsesidigt förtroende mellan parter. Staten kan fungera som en garant, en neutral tredje part, 

som utdelar sanktioner om avtal och andra överenskommelser inte efterföljs. På detta vis kan 

staten underlätta mellanmänskliga relationer. Statens roll kan alltså fungera konfliktdämpande, 

dock kan korruption av statliga institutioner ha en negativ effekt på tilliten i samhället 

(Papakostas 2009:30,176,180). 

 

Tilliten är viktig för vårt förhållningssätt till varandra. Eric Uslaner (2002) har utvecklat 

begreppet tillit. Han delar upp tilliten i moralisk tillit och strategisk tillit. Den moraliska 

tilliten delas vidare upp i generell tillit och partikulariserad tillit. Den generella tilliten 

omfattar människor i allmänhet och grundas på vår tro att vi delar samma värderingar. 

Den här tilltron har vi framförallt lärt oss tidigt i livet av våra föräldrar genom deras syn 

på livet och genom deras förebild. Hade föräldrarna en optimistisk livssyn och tro på 

andra så påverkar det också deras barn. En viss påverkan kan också antas från ideal man 

införlivat senare i livet. (ibid:77). “Moralistic trust is the belief that others share your 

fundamental moral values and therefore should be treated as you whish to be treated by 

them. The values they share differs from person to person. What matters is a sense of 

connection with others because you see them as members of your community whose 

interest must be taken seriously” (ibid:18).  

 

Personer med partikulariserad tillit har tillit för personer som anses tillhör den egna 

gruppen, men inte för andra som de inte anser tillhöra, utan till dessa har man istället en 

negativ attityd. Gruppen man har tilltro till tenderar att vara relativt liten (Uslaner 

2002:21) 

 

Den ”strategiska tilliten”, är tillit som grundas på beslut att lita på en annan person 

samtidigt som man vet att en viss risk är involverad. Den vinst som finns där gör att man 

samarbetar. Denna tillit bygger på tidigare erfarenhet och medvetna överväganden 

(Uslaner 2002:27-28).  

 
Den ”moraliska tilliten” är viktig för samhällets förmåga att fungera och lösa problem och 

hjälper oss att ha att ha relation till människor som är olika oss själva. Den får oss att 
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utföra ett bra samarbete och lösa meningsskiljaktigheter (Uslaner 2002:20-21). Uslaner 

(2002) skriver att tilliten till myndigheter är strategisk och kan inte jämföras med den tillit 

vi har för andra personer (Uslaner 2002: 21). Uslaner visar också att tilliten inte har att 

göra med den ekonomiska välfärden för individerna utan snarare med graden av optimism 

(Uslaner 2002:78). “In no estimation is family income a significant predictor of  

interpersonal trust” (Uslaner 2002:108). “Clearly your worldview, not your resources, 

determines whether you will trust other people” (Uslaner 2002:109). Uslaner hävdar också 

att mycket av det som inträffar i vuxen ålder inte påverkar oss speciellt mycket när det 

gäller vår moraliska tillit.  

 

David Halpern (2005) har med hjälp av data från World Value Surveys, (WVS 2001) visat att de 

skandinaviska länderna har de högsta värdena i världen när det gäller människors tilltro till 

varandra. I en undersökning från första hälften av 2000-talet har Sverige haft högst värden, dvs. 

cirka 65 % av de svarande svarade att man kan lita på de flesta människor. Senare data från WVS 

(World Values Research 2012) visar på högst värden för Sverige för s.k. ”outgroup trust” med 

vilket menas tilliten till människor som inte hör till den egna gruppen. En slutsats författarna drar 

är följande: “We find that outgroup trust is created when human empowerment frees ordinary 

people´s lives from external constraints. As this happens peoples dependence on ingroups 

diminishes and this opens them to cooperation with outgroups”.  

 

Tilliten har också betydelse för människors sociala kapital. ”Socialt kapital” omfattar de 

kunskaper, nätverk och resurser som en individ har tillgång till inom en grupp eller i samhället. 

Det sociala kapitalet bygger på relationer mellan människor inom olika grupperingar, det kan 

sammanfattas som de sociala resurser som inbegrips i dessa (Giddens 2007: 515). Bo Rothstein 

(2009:110-111) menar att på individuell nivå har det sociala kapitalet två beståndsdelar, både en 

kvantitativ och kvalitativ. Den kvantitativa delen är antalet sociala kontakter en individ har som 

hon kan använda sig av för att göra olika saker. Den kvalitativa aspekten är graden av tillit som 

kontakterna innefattar. På samhällelig eller organisatorisk nivå blir det sociala kapitalet större ju 

fler och spridda de sociala relationerna är mellan människor som anses pålitliga (Rothstein 

2009:112). 

 

I samband med frågeställningen om civilkurage är det intressant att uppmärksamma tre fenomen 

som kan göra sig påminda i krissituationer. Här finns “The bystander effect”. Som framgick 

tidigare syftar denna term på att människors benägenhet att hjälpa till i krissituationer minskar ju 
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större antalet åskådare är (Scott och Seglow 2007). En orsak till detta antas enligt Scott & 

Seglow vara att pressen på individen att hjälpa till minskar i proportion till antalet åskådare då 

känslan av eget ansvar försvagas och människor tenderar att se till varandra för att få svar på hur 

de bör agera (2007:65). Detta antas dock bara gälla i situationer med relativt låg fara, då studier 

visar att ju högre fara desto större är sannolikheten att människor hjälper oavsett antalet 

åskådare.  

 

Angränsande till ”The bystander effect” är teorier om rationellt handlande versus spontanitet. 

Bosse Angelöw och Thom Jonsson (2000: 225 - 227) tar upp beslutsmodeller för ingripande vid 

nödsituationer. Beslut att ingripa är enligt detta synsätt en relativt komplex serie av 

ställningstaganden och beslut och det finns olika modeller för hur processen ser ut mycket 

beroende på hur man ser på det rationella ställningstagandet kontra spontanitet. Det finns också 

beslutsmodeller som tar fasta på en slags kostnad-nytto-analys av olika tänkbara 

handlingsalternativ där olika slags personliga kostnader vägs in, t.ex. tid, ansträngningar, fysisk 

skada mm och detta ställs mot potentiella belöningar för att hjälpa och kostnader för offret att 

inte få hjälp. Här beskrivs också synsättet att emotionellt engagemang är den huvudsakliga 

orsaken till att vi hjälper andra, särskilt när det gäller nödsituationer. När det emotionella 

engagemanget är stort ökar också sannolikheten för ett snabbt ingripande i nödsituationer. 

Särskilt vår känsla av empati motiverar vårt hjälpbeteende.  

 

Ytterligare ett socialpsykologiskt fenomen som anses påverka vad människor reagerar på i 

t.ex. en nödsituation är ”Den blasérade attityden” dvs. föreställningen om den moderna 

stadsbons blaserade attityd. George Simmel ser detta som en allmänpsykologisk reaktion 

på det överflöd av intryck som man tvingas uppleva i en modern stad. Till slut blir vi så 

mätta på intryck att vi inte alls reagerar eller handlar. Dvs. ett slags likgiltighet inför alla 

sinnesintryck som vi utsätts för. Simmel säger att det kanske inte finns någon annat 

själsligt fenomen som är så specifikt för storstäderna som den blaserade attityden (Simmel 

1981).  

 

2.2.2 Biologiskt betingad godhet 

Utöver teorier inom de sociala och psykologiska områdena, har det under de sista åren kommit 

forskningsresultat som visar att människor själva mår fysiskt bättre av att vara snäll och hjälpa 

sina medmänniskor. Ett exempel är Stefan Einhorns studie ”Konsten att vara snäll” (2005). 

Einhorn menar att ”snällheten” vinner i längden, att det är ett slags intelligens som ger utdelning. 

Vidare pekar han på forskningsresultat som visar att ”godheten” är en del av arvsmassan som 
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selekterats fram eftersom den inneburit en överlevnadsfördel. Fördelen kan bl.a. vara att ju 

godare vi behandlar andra människor desto godare behandlar de oss och de blir dessutom godare 

mot andra människor som i sin tur blir godare mot andra, dvs. en slags dominoeffekt. Vid 

Karolinska Institutet har nyligen öppnats ett centrum för social hållbarhet, ”Center for Social 

Sustainability” vars forskningsinriktning är människans förmåga till medkänsla, empati, altruism 

och tillit. Forskningen syfte är att förbättra den sociala hållbarheten mellan individer, grupper 

och i samhället i stort. Forskningens målsättning är att kartlägga faktorer (föreställningar, 

strukturer och processer) som underlättar respektive försvårar för ett samhälle och dess 

medborgare att skapa välfungerande sociala system. Centret har bl.a. också till uppgift att sprida 

kunskap om detta på individ-, grupp-, verksamhets- och samhällsnivå. (Karolinska institutet, 

Centrum för social hållbarhet).  

 

3. Metod 
 

3.1 Metodval och motivering 

Uppsatsen är en studie av ämnet ”civilkurage” och av förutsättningarna att påverka människors 

moral, med betoning på utredningen om en civilkuragelag, dvs. Handlingspliktutredningen, 

(SOU 2011:16). Uppsatsen använder sig av en kvalitativ metod där intervjuerna utgörs av 

semistrukturerade frågor. Enligt Jan Trost (2005:14) är en kvalitativ studie passande om målet är 

att få ökad förståelse för människors resonemang och reaktioner. Kvantitativ metod å andra sidan 

lämpar sig bäst då frågeställningen inbegriper att hitta mönster. Trost (2005) menar att 

kvalitativa intervjuer utgår från att intervjuaren ställer enkla och direkta frågor vilket i sin tur 

leder till komplexa svar.  

För den här studien motiveras den kvalitativa metoden med att i studien önskas en djupare 

förståelse för fenomenet civilkurage och möjligheterna att påverka samhällsmoralen utifrån 

personliga åsikter och erfarenheter. Som det tidigare nämns i uppsatsen har det förekommit ett 

antal attitydundersökningar om en civilkuragelag. Det saknas dock djupgående kvalitativa 

studier inom ämnet. Målet med intervjuerna har varit att få fram personliga tolkningar av 

förslaget med en civilkuragelag och reflektioner om problem och lämplighet med en 

civilkuragelagstiftning. Eftersom studien vänder sig till personer som har en egen kunskap på 

juridikområdet bedömer jag att frågeställningarna har kunnat få en insiktsfull belysning. 

Intervjuerna har också lett till att intervjupersonerna kommit med beskrivningar av egna 

erfarenheter inom området civilkurage. Valet av semistrukturerade intervjufrågor grundas på att 

dessa ger intervjupersonerna större frihet att diskutera fritt kring ämnet. Semistrukturerade frågor 
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öppnar upp för en dynamisk intervju där intervjuaren och intervjupersonerna kan ingå i en 

diskussion kring frågan. Enligt Kvale (1997) är det en fördel med spontana 

verklighetsbeskrivningar av intervjupersonerna, vilket jag anser att semistrukturerade 

intervjufrågor gav upphov till vid intervjuerna. (ibid 1997:121-123). 

  

3.2 Urval och motivering 

Uppsatsen bygger på intervjuer utförda under hösten 2012. Intervjuer har omfattat 

juridikstuderande vid Stockholms Universitet och jurister med avslutad juridikutbildning som nu 

är yrkesverksamma jurister, vid Miljöförvaltningen och Juridiska avdelningen i Stockholms stad.  

 
Syftet med urvalet av intervjupersoner var att hitta personer som har kunskap inom 

juridikområdet och som därför kan bidra med insiktsfulla synpunkter. Detta har bedömts som 

viktigt vid urvalet eftersom frågan om en civilkuragelag kan förefalla skenbart enkel medan det i 

själva verket finns problem som det kan vara svåra att reflektera över utan fackkunskap.  

 

Genom att även ha med yrkesverksamma jurister garanterades att större erfarenhet fanns 

representerade bland de intervjuade. Urvalsprincipen att vända sig till personer med 

juridikkunskaper kan betraktas som ett ”strategiskt urval”. För att komma i kontakt med 

relevanta informanter har jag använt mig av ”snöbollmetoden”, vilket innebär att  

somliga intervjupersoner är bekanta med varandra. Kontakterna med de yrkesverksamma 

juristerna förmedlades via anhörig som arbetar i Stockholms stad. Urvalet av intervjupersoner 

som alltså har fackkunskaper inom juridikområdet kom på detta sätt att omfatta både erfarna 

jurister i 40 – 50 års åldern med flerårig erfarenhet och juridikstudenter i 20 årsåldern som också 

har juridikkunskaper om än inte motsvarande stora erfarenhet som de yrkesverksamma. Samtliga 

intervjupersoner var kvinnor. Det är svårt att veta om detta kan ha påverkat svaren. 

  

Intervjupersonerna, de tre studenterna och de två juristerna, benämner jag för enkelhetens med 

student A, student D och student E respektive jurist B och jurist C.  

 

3.3 Genomförande 

Uppsatsen var ursprungligen gemensamt påbörjad med Linnea Sundin. Vi genomförde 

intervjuerna tillsammans och planerade för hur den ursprungliga uppsatsen skulle se ut inklusive 
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litteraturvalet och teorier. Föreliggande uppsats använder sig av det ursprungliga 

intervjumaterialet och det ursprungliga teorivalet samt en del tillkommande teorier1.  

 

Som nämndes tidigare intervjuades sammanlagt fem personer, nämligen tre juridikstuderande vid 

Stockholms Universitet och två personer med avslutad juridikutbildning som nu är 

yrkesverksamma jurister, vid Miljöförvaltningen och Juridiska avdelningen i Stockholms stad. 

Antalet intervjuade, dvs. fem personer bedömdes som tillräckligt för att viktiga aspekter på en 

civilkuragelag skulle identifieras och även att olika åsikter skulle kunna komma fram, med syfte 

att få en djupare förståelse. Detta får stöd av Steinar Kvale (1997: 98) som ger en tumregel om 

15 +-10 personer i vanliga intervjustudier. Kvale nämner också att antalet intervjuade ska vara 

tillräckligt många för att uppnå syftet. Påpekas bör också att intervjumaterialet uppfyllde 

mättnadskravet. 

  

Intervjuerna varade cirka 30 - 45 minuter vardera och jag uppfattar att denna tid räckte till för 

intervjuerna. De intervjuade gav tillstånd att spela in intervjuerna, dock var ljudkvalitén 

undermålig. Utöver ljudinspelningar har jag utgått från det nedskrivna materialet, vilket jag och 

Linnea Sundin transkriberat tillsammans.  

I enlighet med Steinar Kvale (1997) genomfördes intervjuerna i en positiv och öppen atmosfär så 

att de intervjuade kände sig tillräckligt trygga för att fritt kunna tala om sina upplevelser och 

känslor.  

 

Intervjuerna med student A och student D skedde hemma hos intervjuaren och intervjun med 

student E skedde i dennes bostad. Intervjuerna med juristerna (jurist B och jurist C) skedde under 

arbetstid på deras arbetsplatser. Intervjuerna skedde ostört, enbart intervjuare och 

intervjupersonerna var närvarande.  

 

                                                 
1 För att min uppsats inte ska riskera bli allt för snarlik Linnea Sundins uppsats har jag försökt 

utformat frågeställningen på ett sätt som jag anser vara intressant för mig. Det är dock 

ofrånkomligt att vi delvis vänder oss till samma källor och teorier. 
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3.4 Forskningsetiska principer  

Intervjupersonerna gav sitt samtycke till att jag använder deras information, detta i enlighet med 

samtyckskravet. Enlighet Informationskravet informerades intervjupersonerna om hur deras 

information kommer att användas i uppsatsen. Intervjupersonerna fick också ta del av uppsatsens 

syfte och ändamål. Den information som samlades in från intervjupersonerna har enbart använts 

för forskningsändamålet, detta i enlighet med nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2014). 

 

3.5 Analysmetod 

Vid analysen har tillämpats vad Kvale (1997: 175) benämner ”meningskoncentrering”. 

Analysmetoden har gjort det möjligt att hantera intervjumaterialet genom att tolka det samt 

genom att utifrån olika teman kategorisera och koncentrera svaren. Härigenom har det blivit 

möjligt att komma fram till den mest relevanta informationen vilken kopplades till teori. En 

nackdel kan ha varit att resultatet i något fall blivit vinklat då viss information kan ha sorteras 

bort. Detta har dock motverkats genom att även enstaka synpunkter tas upp där en intervjuperson 

är ensam om att ha en åsikt på ett område.  

 

3.6 Metodologiska reflektioner 

En undersökning ska vara tillförlitlig och stabil så att data av olika orsaker inte påverkas eller 

förvrängs. Begreppet reliabilitet i denna studie med en kvalitativ metod och ett litet antal 

intervjuer anser jag får stå för att intervjusvaren används och framställs i studien på ett sätt som 

överensstämmer med intervjuerna och den mening som intervjupersonerna därigenom uttalat och 

avsett. Under uppsatsarbetet är det möjligt att relevant information försvunnit under 

transkriberingen av intervjuerna. Detta beror på att jag mest utgått från intervjuanteckningar och 

inte det undermåliga inspelade materialet. Jag gör dock den bedömningen att det nedskrivna 

materialet i allt väsentligt är tillförlitligt i förhållande till intervjupersonernas svar. 

Användningen av en gemensam uppsättning intervjufrågor har bidragit till studiens 

tillförlitlighet. Genom intervjuformen har eventuella missförstånd kunnat rätas ut så att frågorna 

har uppfattats korrekt och att de intervjuade har uppfattat dem på samma sätt.  

 

Kvale (1997:215) nämner att en uppfattning om validiteten kan uttryckas som att en metod 

undersöker det den är avsedd att undersöka och att observationerna verkligen avser de fenomen 

som är intressanta i sammanhanget. Med hänsyn till studiens syfte anser jag att valet av 
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undersökningsmetod har bidragit till studiens validitet, dvs. kvalitativa intervjuer som analyseras 

med hjälp av relevanta teorier. 

 

Jag anser också att valet att intervjua personer med fackkunskap inom juridikområdet bidrar till 

studiens tillförlitlighet då dessa har goda förutsättningar att förstå frågorna som de är avsedda att 

förstås och att de intervjuade därigenom har ett förståelsesammanhang som bidrar till validitet i 

svaren, dvs. att frågorna är rätt uppfattade. Genom sin fackkunskap inom juridik har de också ett 

perspektiv på frågeställningarna och kan problematisera dessa på ett sätt som bidrar till validitet i 

studien. Detta bekräftas av att svaren vid intervjuerna har lyft fram flertalet av de aspekter som i 

Handlingspliktutredningen bedöms som problematiska.  

 

De intervjuades åsikter och kommentarer har också tolkats inom ett teoretiskt sammanhang, ett 

antal olika teorier som på olika sätt har anknytning till ämnet. För uppnå validitet kan man då 

säga att teorierna ska vara relevanta för att analysera intervjumaterialet, ge perspektiv på 

frågeställningen och att tolkningen är korrekt utifrån teorin. I min studie används ett flertal olika 

teorier och relevansen kan variera. Mångfalden har dock samtidigt ett syfte att ge en allsidig 

belysning och kan därför sägas vara valid i förhållande till syftet genom att ge en fördjupad bild 

och därför inte förenkla frågeställningar med komplexa förklaringar.  

 

Vad gäller frågan huruvida studiens resultat är generaliserbara så kan detta diskuteras ur ett antal 

synvinklar. Kvale tar upp tre olika typer av kvalitativ generalisering (Kvale: 210). Den naturliga 

generaliseringen som bygger på personlig erfarenhet. Den statistiska generaliseringen som är 

formell och explicit och bygger på slumpmässiga urval och statistisk bearbetningsmetodik. 

Slutligen finns den analytiska generaliseringen som innebär att man gör en välöverlagd 

bedömning om vad som kommer att hända i en annan situation, dvs. i vad mån resultatet kan 

generaliseras.  

 

Jag anser inte att det finns ett givet värde i att resultaten av intervjuerna i studien måste kunna 

generaliseras. En stor del av värdet ligger i att de lyfter fram åsikter som kan bidra till fördjupad 

förståelse och perspektiv på frågeställningen och att det också finns ett värde i att de intervjuades 

åsikter delvis är motsatta. Svaren visar uppfattningarna hos just denna grupp jurister och 

juridikstuderande. Samtidigt har dock intervjuerna behandlats på ett sätt som tar fasta på hur 

vanligt förekommande åsikterna är i gruppen av intervjuade vilket visar att likheter i åsikt 

tillmäts en betydelse då dessa antyder en generell hållning. Man kan tänka sig att åsikten hos de 
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intervjuade delvis är generaliserbar i förhållande till andra jurister eftersom de delar en liknande 

referensram i sin bedömning. Jag anser att här kan man eventuellt tala om en analytisk 

generaliserbarhet på grundval av vad som kan vara förväntade svar av jurister på vissa frågor. 

För att kunna generalisera ett resultat till att gälla jurister inkl. juridikstuderande i allmänhet 

fordras en surveyundersökning från ett representativt urval. Men det har heller inte varit syftet 

med denna studie.  

 

4. Resultat och analys 
I detta avsnitt med analys och resultat utgår jag från syftet med denna studie, nämligen att 

undersöka om det i Sverige finns behov av en civilkuragelag som kan motivers utifrån ett behov 

att förstärka samhällsmoralen och om detta stöds av sociologiska teorier och undersökningar.  

Genom denna inriktning vill jag göra en fördjupad studie av de starkaste argumenten för en 

lagstiftning om civilkurage och dess möjliga inverkan på samhällsmoralen. Jag tolkar 

Handlingspliktsutredningen (SOU 2011:16) som att argumentet beträffande en stärkning av 

samhällsmoralen delvis går utöver syftet att människor ska bistå varandra i nödsituationer utan 

avser att stärka samhällsmoralen i allmänhet, dvs. en beredskap till moraliskt handlande i många 

mindre allvarliga situationer i förhållande till sina medmänniskor än de som skulle ha kommit att 

omfattas av lagen. 

 

I analysen utgår jag från mitt intervjumaterial, de tre intervjuade juriststuderande respektive de 

två yrkesverksamma juristerna som intervjuats. Jag tolkar intervjusvaren och jämför sedan dessa 

med forskning på området. Därefter diskuterar jag utifrån teorier och drar slutsatser.  

 

För att skapa klarhet och sammanhang är analysen uppdelad i ett antal delområden som jag anser 

logiskt följer på varandra och som ska göra det lättare att komma fram till resultat och slutsatser. 

I avsnittet 4.1 tas frågan upp om staten överhuvudtaget ska fungera som normbildare och 

påverka moraluppfattningen. I avsnittet 4.2 belyser jag olika fördelar och nackdelar med den 

föreslagna civilkuragelagstiftningen vilka lyfts fram av intervjupersonerna. I avsnittet 4.3 vill jag 

utifrån intervjuerna belysa samhällets påverkan på moralen på andra sätt än genom en 

civilkuragelag. I avsnittet 4.4 utgår analysen från utvecklingen av människors moral eller 

samhällsmoralen oberoende av samhällets medvetna agerande.  
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4.1 Staten som normbildare genom lagstiftning 

De intervjuade har en övervägande negativ inställning till att staten ska ta på sig ansvaret att 

stärka medborgarnas moral genom en lagstiftning. Däremot anser man att staten på andra sätt bör 

påverka moralen. Student A menar till exempel att staten har en roll i att stärka samhällsmoralen 

men påpekar att det däremot är svårt att avgöra i vilken grad staten ska påverka och att det är 

svårt genom tvingande lagstiftning men påpekar också att det finns många inslag av moral i 

lagstiftningen. Student E anser att det delvis är statens uppgift men inte genom lagstiftning. 

Däremot har staten ett ansvar för att moral och etik lärs ut i skolorna vilket också görs. Student D 

är tydlig med att det är ”Statens och allas uppgift att stärka moralen i samhället”.  

 

Jag anser att de intervjuades inställning till staten som normgivare i moraliska frågor liknar 

huvudargumentet mot att införa en civilkuragelag, nämligen att ”Staten bör så långt det är 

möjligt ge medborgarna frihet att med ansvar inför sig själva och sina egna samveten avgöra hur 

de bäst ska förhålla sig i moraliska frågor och inte utan mycket starka skäl inskrida med förbud 

och tvingande lagstiftning”. Däremot reflekterar de intervjuade över frågan och kommer fram till 

att staten har en roll i att påverka samhällsmoralen.  

 

4.2 För- och nackdelar med en civilkuragelag 

Vid intervjuerna har det framkommit några problem som de intervjuade ser med en 
 

civilkuragelag vilket som också har tagits upp i Handlingspliktutredningen (SOU 2011:16). Här 

är det intressant att sätta in åsikterna i ett sociologiskt perspektiv. 
 

 
4.2.1 Civilkuragelagens påverkan på beteendet och samhällsmoralen 

Handlingspliktsutredningen (SOU 2011:16) kom fram till att en civilkuragelag skulle ha ytterst 

liten inverkan på människors beteenden i krissituationer. Detta är naturligtvis problematiskt om 

lagen skulle få någon verkan. Följande citat från utredningen visar bäst på hur man resonerat i 

utredningen: ” Det är föga troligt att moraliska instruktioner i strafflagstiftningens form över 

huvudtaget skulle kunna påverka vare sig moraluppfattningen eller beteendet hos de personer 

som vilka inte redan idag är beredda att hjälpa en medmänniska som befinner sig i överhängande 

fara”.  

 

I stort sett har intervjupersonerna liknande inställning. Jag tolkar intervjuerna som att det finns 

en måttlig positiv till negativ syn på de direkta effekterna på människors beteende vid införande 

av en civilkuragelag. I vart fall finns ingen stark tilltro till en sådan lag. Flera av de intervjuade 

tror att en civilkuragelag skulle kunna få en viss påverkan på beteendet. Student A tror att 
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människor kanske skulle agera annorlunda i vissa fall. Delvis kan det vara knutet till risk för 

påföljd för att man är passiv. Jurist B anser att en lag skulle hjälpa marginellt. Student E däremot 

tror att färre skulle våga bli involverade i en nödsituation om de riskerar att straffas.  

 
Två av de intervjuade tror att en lag om civilkurage skulle ha en viss inverkan på dem själva om 

de bevittnade en nödsituation. Student A menade att en lag skulle få henne att tänka till lite mer 

innan hon hjälpte till om tid skulle finnas för det. Jurist C menade att hon eventuellt skulle agera 

annorlunda i nödsituation om det fanns en lagstiftning. Jurist B och Student E tror däremot inte 

att deras agerande skulle påverkas av en lag. Student E menade att man tänker inte på sådant i en 

nödsituation.  

 

Flera av de intervjuade ifrågasätter om samhället genom en lag om civilkurage verkligen kan 

påverka människors moral men att en viss påverkan skulle kunna ske indirekt. Student A är 

skeptisk till att lagar kan stärka moralen i samhället men att en civilkuragelag eventuellt skulle 

kunna öppna upp för debatt vilket skulle få människor att reflektera och därigenom ha en 

indirekt påverkan. Student D menar att en lag skulle leda till diskussioner som eventuellt skulle 

kunna leda fram till effekter på moralen. Även student E tror att en debatt om lagen skulle kunna 

leda till förändringar av moralen. Student E menar att lagstiftningen ska återspegla moralen i 

samhället men inte nödvändigtvis forma den. Jurist C är ytterst tveksam till att moralen kan 

stärkas genom en lagstiftning eftersom det inte skulle bli en särskilt stor påverkan på de 

bakomliggande mekanismerna till folks handlande. Jurist B slutligen menar att det är både 

statens och allas uppgift att stärka moralen i samhället och att en lag skulle bidra till att 

människor tänker efter.  

 

Som framgår finns här tankar om hur moral växer fram och om moral verkligen kan komma till 

genom lagstiftning men att en lagstiftning skulle kunna få människor att reflektera om moral. 

Respondenternas resonemang stöds av Hannah Arendts teser (2003:164-165) som menar att 

moralen bygger på människans mentala reflektion där moral är ett rationellt förhållningsätt för 

att skilja mellan rätt och fel. Arendt menar att tänkandet, och då framförallt reflektivt tänkande 

ligger till grund för moraliska beslut och möjlighet skilja på rätt och fel. Arendt menar vidare att 

det inte räcker med att ”förstå” rätt och fel, utan man måste också kunna reflektera kring ämnet. 

 

I relation till samtliga intervjupersoners skepticism gentemot statens möjligheter att genom en 

civilkuragelag direkt kunna påverka moralen hos människor kan man fråga sig vad som krävs för 

att staten ska vara kapabel till att påverka samhällsmoralen. Här är det intressant att jämföra med 
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Uslaner (2002). Uslaner utvecklar begreppet tillit i olika kategorier och hänför tilliten till 

samhälleliga institutioner till sk strategisk tillit, dvs. en tillit vi får av erfarenhet av och därför 

bedömer något som trovärdigt. Med andra ord så påverka människors tidigare erfarenhet av 

samhället och dess lagar om de känner tillit till dessa och tar dem till sig. Statens förmåga att 

påverka samhällsmoral bör inte bara ses mot bakgrund av människors tillit till samhället utan 

också erfarenheten av hur samhället svarat upp mot förväntningarna (Uslaner 2002: 21). 

 

Min slutsats av genomgången ovan är att det genom en civilkuragelag kan finnas en viss 

påverkan av moraluppfattningen hos befolkningen men det sker snarare indirekt genom 

människors egna reflektioner till följd av en debatt om en sådan snarare än genom lagens direkta 

inverkan. Jag tror också att människors tillit till samhället och dess lagar är en viktig 

förutsättning för att t.ex. en lag om civilkurage ska kunna påverka moralen. Tilliten grundas då 

på människors tidigare erfarenheter.  

 

4.2.2 Det kan vara svårt att tillämpa lagen 

Vid intervjun påpekar student A att det inte är rimligt att människor ska ingripa om det innebär 

en uppbenbar risk för liv och hälsa för dem själva. Den hjälpande kan själv hamna i en 

nödsituation och därmed förvärra situationen. Däremot menar student A, kan man kräva att man 

gör saker som inte medför fara, t.ex. larmar via sin mobiltelefon.  

 

Student A:s resonemang kan bekräftas av faktiska data som visar på att de negativa 

konsekvenserna kan t.o.m. förvärras av en lagstiftning. Detta togs upp i 

Handlingspliktsutredningen och farhågan är inte oväsentlig. I en studie av David A Hyman med 

data från USA, som refereras till i Handlingspliktsutredningen (2011:100) framgår att under åren 

1991 – 2001 konstaterades att endast drygt ett dödsfall per år gick att hänföra till uteblivna 

räddningsinsatser som kunnat utföras utan risk medan det årligen omkom 78 civilpersoner när 

det försökte rädda nödställda. 

 

Av detta drar jag slutsatsen att händelser där nödställda inte får hjälp och därför avlider är 

mycket sällsynta men att det omvända är betydligt vanligare och kan t.o.m. innebära en större 

risk, dvs. att människor utsätter sig för fara när de försöker hjälpa andra. En lag skulle då kunna 

medföra att människor tar för stora risker. Det här uppfattar jag som ett starkt argument mot en 

civilkuragelag.  
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En annan fråga är vem som ska ingripa när det finns flera närvarande vid en nödsituation. Vid 

intervjun med jurist B nämnde hon att i en folkmassa som bevittnar en nödsituation kan det vara 

svårt att avgöra vem som borde ha ingripit.  

 

Situationen liknar Arendts resonemang om ansvar och skuld och att detta inte är samma sak. Vid 

en nödsituation har alla ett individuellt ansvar men det går inte att säga att en enskild person är 

skyldig till att inte ha ingripit. Arendt anser också att skuld har att göra med faktiskt agerande 

och inte underlåtenhet att handla. Man kan tolka Arendts resonemang som att de som vid en 

nödsituation haft möjlighet att bistå men inte gjort det bär ett ansvar, men de är inte skyldiga. 

(Arendt 2003). Jag tolkar Arendt som att hon visar på problem med att utse skyldiga vid en 

situation då flera människor har bevittnat en nödsituation utan att ingripa.  

 

4.2.3 Olika förutsättningar att bistå i nödsituationer 

Vid intervjun menar jurist C att hon är skeptisk till om det går att göra vettiga bedömningar i de 

rättsfall där lagen prövas. Jurist C ser en problematik i att avgöra vem som borde ha gjort vad 

och hur. Jurist C menar dock att man kan ställa högre krav på en fysiskt stark individ att hjälpa 

till.  

 

Jag tolkar att jurist C lyfter fram en komplikation som också finns omnämnd i 

Handlingspliktutredningen, nämligen att människor kan ha mycket olika förutsättningar att 

hjälpa, t.ex. när det gäller styrka. Av vissa yrkesutövare kan man dessutom kräva mer, både för 

att de har en tjänsteplikt men också för att de har utbildning och kunskaper.  

 

I detta sammanhang med förutsättningar för att hjälpa andra människor i nödsituationer tycker 

jag att det är intressant att diskutera andra förutsättningar att hjälpa till än de rent fysiska eller 

kunskapsmässiga för att bättre förstå människors beteende i en nödsituation. Jag associerar till 

Uslaner (2002:21) som skriver om människors tillit vilket påverkar benägenheten att hjälpa 

andra. När det gäller benägenheten att villkorslöst hjälpa främmande människor, är det enligt 

Uslaner, främst graden av moralisk generaliserad tillit, vilket människor har med sig från 

barndomen, som påverkar (Uslaner 2002: 21).  

 

I det här sammanhanget kan också refereras till teorin om ”socialt kapital” som en förutsättning 

för benägenheten att hjälpa. Med socialt kapital avses de kunskaper, nätverk och resurser som en 

individ har tillgång till i en grupp eller i samhället. Jurist C och student E tar i intervjun upp 
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människors resurser och kontaktnät som betydelsefulla för tilliten. Personer som växer upp i 

segregerade områden antas då känna mindre tillit till samhället i allmänhet.  

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att skillnaden i förutsättningar skulle kunna innebära ett 

problem vid tillämpningen av lagen eftersom samma krav på insatser inte kan ställas på alla 

beroende på deras fysiska och kunskapsmässiga förutsättningar. Det kan dock också vara värt att 

påpeka att människor kan ha andra skillnader i förutsättningar som inte är så påtagliga men som 

gör dem mer eller mindre benägna att hjälpa andra människor. Graden av tillit till främmande 

människor kan ha betydelse liksom det ”sociala kapital” man har med sig, vilket alltså kan 

påverka hur svårt eller lätt man har att agera.  

  

4.2.4 En civilkuragelag kan få omvänd effekt 

Av de intervjuade ser jurist C och student E en risk i att människor kan avstå från att hjälpa till i 

nödsituationer av rädsla för att själva straffas. Student E säger att ”människor skulle kanske 

blunda för nödsituationer”. Den här reflektionen från de intervjuade ser jag som en reaktion mot 

att en civilkuragelag skulle omfattas av ett straffanasvar och att detta kan få motsatt verkan till 

följd av människors rädsla för att bli anklagade för underlåtenhet eller för att ha gjort för lite. I 

grunden kan man se det som en brist på tillit. Även denna aspekt tas upp i 

Handlingspliktsutredningen där man ser en möjlighet att eventuella vittnen till våldsbrott eller 

olyckshändelse inte vågar framträda som vittnen eller underrätta polisen.  

 

Intervjusvaren kan knytas an till den socialpsykologiska modell om beslutsmodeller i 

hjälpsituationer som presenteras av Angelöw och Jonsson (2000: 225-227). Dessa teorier om 

beslutsmodeller är relevanta här eftersom de handlar om rationella överväganden som innefattar 

eventuella egna nackdelar som vägs mot medkänsla och känslor av plikt. Min slutsats är att man 

alltså inte enbart kan se ingripanden som spontana och osjälviska.  

 

Utifrån sociologisk teori kan jag se ytterligare ett sätt varpå en civilkuragelag kan få motsatt 

effekt. Uslaner (2002) använder begreppet strategisk tillit vilken grundas på tidigare erfarenhet 

av bl.a. samhällets myndigheter och lagar. Reagerar människor negativt på lagen kan den 

strategiska tilliten för lagen minska liksom för lagar i allmänhet. Ett liknande resonemang tas 

också upp i Handlingspliktsutredningen där det nämns att en kriminalisering av ett tidigare 

straffritt beteende i värsta fall kan komma att undergräva respekten för lagarna utan att beteendet 

ändras eller att tryggheten ökar. Även Apostolis Papakostas (2009: 30, 176, 180) tar upp att lagar 



27 
 

kan få motsatt effekt om människor reagerar negativt på den och därigenom förtroendet för 

rättsväsendet urholkas.  

 

Slutsatsen man kan dra är att det skulle finnas en reell fara i att en civilkuragelagstiftning skulle 

få en omvänd effekt, både genom att människor blir mindre benägna att engagera sig i 

nödsituationer men också genom att tilliten och respekten för lagarna minskar om människor inte 

ser att de fungerar för sitt syfte.  

 

4.2.5 En civilkuragelag kan medföra debatt om moral i samhället 

Samtliga intervjuade utom en, nämligen jurist B. tar upp att en civilkuragelag skulle kunna 

medföra att en debatt om moralfrågor och att detta bidrar till en slags sekundär effekt som kan 

påverka människors moral. Student A tror t.ex. att en lag skulle påverka indirekt genom att väcka 

en samhällsdiskussion om moral. Jurist C menar att lagen skulle ha en symbolisk effekt då det 

bl.a. skulle väcka debatt i media. Framförallt skulle lagen visa på ”det är så här vi vill ha det”, 

dvs. att människor vågar ställa upp för varandra. Med andra ord visar intervjuerna på en 

genomgående inställning att benägenheten att hjälpa andra i nödsituationer snarare påverkas av 

en indirekt faktor. Debatt om moralfrågor kan bidra till människors medvetenhet om sin 

moraluppfattning och handlingsberedskap, snarare än en slags hård faktor, dvs. en lag som under 

straffansvar ska få människor att agera.  

 

Den tidigare nämnda artikeln av Richard Swedberg (1999:506) där han tar upp Knut Wicksell 

som exempel på en person med utpräglad civilkurage, visar hur Knut Wicksell tog djupt intryck 

av John Stuart Mill, särskilt då Mills tankar om yttrande- och åsiktsfrihet och människors rätt att 

leva sitt liv på ett sätt som de själva vill. Enligt Terence Ball och Richard Dagger (2007: 69-71) 

var John Stuart Mill en förespråkare för att låta olika idéer tävla mot varandra i ett demokratiskt 

samhälle där oliktänkande värdesätts. Genom artikeln visar Richard Swedberg både vilken 

betydelse idéer kan ha för människors agerande, dvs. inspiration för Knut Wicksell i hans prov 

på civilkurage och även betydelsen av en samhällsdebatt som präglas av åsiktsfrihet.  

 

Jag förknippar intervjusvaren med dess tilltro till samhällsdebatten till diskussionen om 

”civilsamhället”. Young menar att frivilligorganisationer och andra rörelser tillhörande 

civilsamhället gynnar demokratin. Civilsamhället stödjer utvecklingen av värden, normer och 

moral. (2000: 5-7,155-164). Civilsamhället med t.ex. olika slags föreningar är en stor kraft i 

Sverige och om det tar till sig och vidareutvecklar frågor med anknytning till civilkurage och 

samhällsmoral kan det ha en stor inverkan. Detta sker i praktiken redan idag och jag tänker då 
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t.ex. på nattvandrande föräldrar, idrottsföreningar som anordnar kurser i hjärt- och lungräddning, 

grannsamverkan mot brott, båtklubbar med hjärtstartare och livräddningskurser och 

Sjöräddningssällskapet som drivs helt ideellt, mm. Young pekar också på nödvändigheten av 

inkludering i en demokrati, dvs. en inkludering av olika grupper, minoriteter och 

marginaliserade. Civilsamhället erbjuder en bra möjligheter till inkludering av människor över 

kulturgränser, ekonomi och bostadsort eftersom civilsamhällets organisationer tenderar att vara 

öppna för alla att delta i. Civilsamhället kan motverka den segregation som flera av de 

intervjuade nämnt och som skulle kunna försvåra en samhällsmoral som förutsätter tillit.  

 

Lagförslaget har visserligen redan väckt debatt i samhället, men man kan fråga sig om debatten 

kanske införlivats i fler forum än exempelvis massmedia, dvs. i andra än de forum medborgarna 

vanligtvis tänker sig att debatten förs inom. Papakostas uppmärksammar att 

samhällsengagemanget i dagens Sverige har en negativ trend. Medborgare engagerar sig inte i 

partipolitik i samma utsträckning som förut, dock menar Papakostas att det rör sig om en 

transformation av samhällsengagemang. Papakostas menar att en grundbult i demokratins 

produktion av tillit är att medborgarna deltar i sociala och politiska rörelser (2009: 139-140). 

Förmodligen skulle en lag om civilkurage medföra att dessa frågor kom att bli intressantare för 

de politiska partierna och att debatten därigenom skulle fördjupas.  

Min slutsats utifrån intervjuerna är att opinionsbildning, information och debatt är verkningsfulla 

vägar till en stärkt samhällsmoral. En lag skulle bidra till debatten men samtidigt måste man 

fråga sig om det inte kan åstadkommas på annat sätt och att det uttalade syftet med införandet av 

en civilkuragelagstiftning inte är en åtföljande samhällsdebatt.  

 
4.3 Samhällets påverkan på moralen i en vidare bemärkelse 

Även om de intervjuade inte fullt tror på en civilkuragelag som ett verkningsfullt medel att 

hjälpa människor i nöd eller att stärka moralen i samhället anser de att det finns flera andra sätt 

som samhället kan agera på för en stärkt moral. Det här innebär också att fokus flyttas från att 

specifikt undsätta människor i nöd till att stärka moralen i samhället i allmänhet. Det kan ses 

även i Handlingspliktutredningen. Även om Handlingspliktutredningen (SOU 2011:16) har ett 

starkt resonemang om de faktiska effekterna som lagen uttryckligen syftar till, dvs. bistånd till 

människor i nöd, öppnar den samtidigt för andra effekter som eventuellt kan uppnås med denna 

som går utöver handlingar som under straffansvar förväntas av medborgarna. En fråga som då 

uppstår är om en sådan förstärkning av samhällsmoralen behövs?  
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4.3.1 Behövs en stärkt samhällsmoral? 

Som en inledning till ett resonemang om hur samhällsmoralen kan stärkas är det rimligt att ställa 

sig frågan om det behövs en förstärkning av samhällsmoralen. 

  

Det intervjuade kan själva tjäna som exempel på att det finns en god moral eftersom flertalet av 

dem kan nämna situationer där de själva gripit in för att hjälpa människor, både för att förebygga 

fara och t.ex. vid inträffade olyckor och andra mindre incidenter. Jurist C berättade t.ex. om ett 

tillfälle då hon stannade för att hjälpa en sittande berusad person bort från vägbanan och 

kontaktade polisen för att personen skulle få hjälp. Jurist B nämnde ett tillfälle då hon ringt 

polisen när en bil snurrat runt på vägen. Student E berättade om ett tillfälle då hon ingripit vid en 

avåkning och därvid larmat ambulans. Trots detta anser flertalet av de intervjuade att 

samhällsmoralen behöver stärkas. Student A anser att samhällsmoralen behöver stärkas, hon 

menar att människor mest bryr sig om sig själva. Jurist B säger t.ex. ”Moralen i samhället 

behöver stärkas, mer medmänsklighet. Det behövs diskussion, kampanjer, medverkande kan 

bidra till att folk inser att ”jag kan också hjälpa till”. Student E anser att samhällsmoralen är 

ganska bra men att den alltid kan förbättras. Jurist C tror att samhällsklimatet blivit råare, mer 

egoistiskt och mindre omtänksamt. Här tänker jurist C på att människor är stressade, har bråttom 

och därmed inte tid för att ingripa. Jurist C menar också att man som åskådare gärna väntar på att 

någon annan rycker in i en nödsituation. Jag tolkar intervjuerna som att man i allmänhet anser att 

det finns brister i samhällsmoralen men samtidigt visar man själva exempel på situationer när 

man hjälpt andra människor i nöd eller besvärliga situationer och man är därigenom bevis på 

motsatsen. 

 

Flera av de intervjuade pekar på massmedias roll i sammanhanget. Jurist C påpekade att 

massmedias rapportering är avgörande för hur människor uppfattar samhället och att fokus 

därigenom mycket kommer att ligga på negativa händelser, något som medför rädsla. Student A 

tar också upp massmedias negativa rapportering och menar att ”våldet på gatan” och hur det 

skildras är en viktig faktor i människors utveckling av tillit och trygghet. Man tycker att det finns 

en fara i att vi får en alltför mörk bild av samhällsmoralen genom massmedias ofta negativa 

rapportering. Media skulle därigenom kunna ge exempel på dålig moral som får en 

självförstärkande effekt. Det här får stöd av Bo Rothstein (2009) som menar att massmedia 

påverkar vår verklighetsuppfattning och att vi skulle kunna få intrycket att människor inte är 

hjälpsamma och därför skulle man själv bli mindre hjälpsam. 
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Flera tar också upp problem med att många människor lever i utanförskap med små resurser, 

bristfälliga kontaktnät, vilket kan vara negativt för tilliten. Beträffande utanförskap kan det vara 

av intresse att referera till Uslaner (2002:108) som menar att moralisk tillit och därmed 

tendensen att spontant hjälpa andra inte har att göra med ekonomin utan snarare med 

föräldrarnas livsinställning. Samtidigt visar han dock på att även utbildning har betydelse. I stort 

sett kan man säga att teorin motsäger uppfattningen att segregation, utanförskap och små resurser 

skulle ha så stor betydelse för vår tillit och därmed ge sämre förutsättningar för moraliskt 

handlande.  

 

I en av intervjuerna nämns att människor gärna väntar på att någon annan ska rycka in. Ett 

socialpsykologiskt begrepp som togs upp i Handlingspliktsutredningen (SOU 2011:16) och som 

är tillämpligt på detta fenomen är ”The bystander effect” med vilket menas att människor har en 

benägenhet att inte ingripa när det finns större antal andra personer som befinner sig på platsen . 

Ett sätt att se på detta skulle kunna vara att detta är en allmängiltig reaktion som inte 

nödvändigtvis säger så mycket om moralen. Samtidigt anser jag dock att människor med en stark 

moralkänsla sätter sig över detta och ingriper utan att vänta på andra.  

 

En annan faktor som kan förklara de intervjuades åsikter om likgiltighet är den ” Blasé attityden” 

som Simmel (1981:195-208) hänvisar till, dvs. en slags likgiltighet inför de sinnesintryck som 

individen ofrivilligt utsätts för i det moderna samhället. Som Simmel (1981) påpekar finns en 

utvecklingstendens i samhället som skulle kunna ge ökad likgiltighet för medmänniskor och en 

minskad benägenhet att visa moral. Det drag i tidsandan som pekar mot mindre av hänsyn, moral 

och omtanke i samhällsutvecklingen såsom utvecklingen mot ett mer individualistiskt samhälle 

med valfrihet och självförverkligande som värdeord vilket kan ge sämre förutsättningar för en 

utveckling som främjar samhällsmoralen. 

  

Utifrån intervjuerna och teorierna ovan anser jag att det inte går att fastställa tillståndet hos 

samhällsmoralen eller om det har förändrats över tid. En diskussion om samhällsmoralen anser 

jag dock har ett värde genom att ställa frågor och peka på faktorer som kan påverka denna 

liksom vår uppfattning om tillståndet och utvecklingen, särskilt i vår tid när samhället förändras 

snabbare än tidigare.  
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4.3.2 Skolans betydelse för samhällsmoralen 

 

Skolans betydelse för utvecklingen av moralen nämns av en av intervjupersonerna. E svarar att 

”det är något för skolorna att arbeta med” och att ”man ska satsa på unga människor, exempelvis 

grundskolan”.  

 

Att skolan lyfts fram i intervjuerna anser jag inte är så överraskande eftersom det är väl känt att 

skolan ska bidra till både fostran och kunskaper. Skollagen är ett tydligt exempel på att staten 

faktiskt tar på sig en roll att påverka samhällsmoralen och detta genom lagstiftning. Av skollagen 

framgår värderingar som ska styra skolans utformning, bl.a. alla människors lika värde, 

människolivets okränkbarnhet, jämställdhet och solidaritet mellan människor mm. (Skollagen 1 

Kap 5 §). Det moraliska inslaget är alltså mycket tydligt för skolan. Här ligger det också nära till 

hands att referera till socialisationsprocessen (Angelöw och Jonsson 2000) som innebär att 

värderingar, kunskaper mm överförs till individer och är viktig för utvecklingen av 

moralföreställningarna. Det här exemplet, visar som sagt att staten har en viktig roll för 

samhällsmoralen.  

 

Utöver skollagen finns det flera exempel på anda lagar som har påverkat medborgarnas 

moraluppfattning, bl.a. lagen mot barnaga, Sexköpslagen och Tobakslagen som har haft en 

betydande normativ effekt och påverkat människors attityder (Ahlberg mfl. 2012, SOU 

2010:49). En skillnad mellan dessa lagar och den tänkta civilkuragelagen är att dessa företeelser 

är ofta förekommande och att det är lättare att påvisa att en person gjort sig skyldig till brott eller 

möjligen förseelse. Jag anser dock att exemplen på ett bra sätt visar att det är fullt möjligt att 

påverka attityder och moraluppfattning i samhället genom lagar. Den avgörande frågan är i vilka 

sammanhang lagstiftning ska användas.  

 

4.3.3 Segregation och ekonomisk ojämlikhet minskar tilliten 

Flera av de intervjuade kopplar som framgick segregation, utanförskap och små ekonomiska 

resurser till minskad tillit. Jurist C identifierar t.ex. segregationen som ett tillitsproblem. Jurist C 

menar att människor som växer upp i segregerade områden känner mindre tillit till samhället i 

allmänhet, dvs. de samhälleliga institutionerna. Student E tar upp betydelsen av att ha bra med 

resurser. ”De som saknar kontaktnät hamnar i utanförskap, vilket sänker tilliten i samhället”. Här 

nämner student E förorter som exempel och menar att tilliten är sämre i utanförskapsområden. 

Med andra ord anser intervjupersonerna att tilliten är en viktig förutsättning för 
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samhällsmoralen. Finns inte tillit till andra människor eller samhällets institutioner vill eller 

vågar man inte agera moraliskt eller känner det engagement som krävs.  

 

Min slutsats är att ekonomisk ojämlikhet mm endast kan tänkas vara en grogrund för brist på 

tillit och i förlängningen benägenhet till mindre moraliskt handlande och att sambandet därför får 

ses som en hypotes. Jonathan Seglow (2004) beskriver en studie utförd av Kristin Monroe 1990 

– 1991, som jag anser motsäger detta synsätt. Studien visar karaktäristika för personer som under 

andra världskriget hjälpte judar i Europa, ofta med risk för eget liv. Studien kom fram till att det 

fanns inga gemensamma sociokulturella drag hos dessa altruistiska personer såsom ras, kön, 

ekonomisk ställning eller ställning i samhället mm. Det särskiljande draget var däremot att dessa 

personer såg sig själva som tillhöriga en gemensam mänsklighet snarare än som en mer isolerad 

varelse (2004:91).  

 

 
4.4 Förutsättningarna för en utveckling av samhällsmoralen 

Ovan har jag behandlat samhällets agerande för en god samhällsmoral och bra villkor för 

människor. Jag tänker mig dock att utvecklingen av människors moral eller samhällsmoralen, till 

stor del påverkas av andra faktorer och att det finns ett intresse av att förstå utvecklingen av ett 

moraliskt förhållningssätt hos individerna för att ha en uppfattning om förutsättningarna för 

utveckling av samhällsmoralen. Här går jag in på två områden, nämligen, massmedias betydelse 

för vår världsbild och frivilliga organisationers betydelse för utvecklingen av människors moral.  

 

4.4.1 Massmedias betydelse 

Jag kan i intervjuerna se både positiva och negativa drag hos massmedia när det gäller 

utvecklingen av samhällsmoralen. Som tidigare har nämnts anser flera av de intervjuade, dvs. 

student A, student D och student E, att en samhällsdebatt kan föras om moralfrågor som en 

positiv indirekt effekt av en civilkuragelag och att detta kanske skulle ha större effekt än själva 

lagen i sig. Intervjuerna visar också en negativ uppfattningar om massmedieas roll, dvs. jurist C 

menar t.ex. att massmedia har en avgörande roll för hur människor uppfattar samhället och att 

det finns ett för stort fokus på negativa händelser vilket medför ökad rädsla. Även student A 

kommenterar massmedias roll i hur ”våldet på gatan” skildras. Hon menar att den till synes 

ökande andelen våldsbrott så som den skildras i massmedia påverkar människors tillit i negativ 

riktning. Det innebär att massmedia tillmäts en mycket stor betydelse på både gott och ont. Att 

människors världsbild påverkas av massmedia är en självklarhet och jag ser den därför som en 

mycket viktig förutsättning för en utveckling av samhällsmoralen.  
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Som tidigare nämnts är det intressant att referera till Rothstein (2009) som tar upp hur 

massmedia formar vår verklighetsuppfattning och att en negativ bild kan påverka benägenheten 

att handla moraliskt, dvs. förväntar man sig inte att andra handlar moraliskt kanske man själv 

tvekar att göra det. Massmedias negativa bild har också tagits upp av Stefan Einhorn (2005) som 

skriver att negativa händelser har ett större nyhetsvärde än positiva och det kan ge en skev bild 

av hur vi uppfattar våra medmänniskor. Einhorn menar att detta är en felaktig bild utan 

människor vill i allmänhet varandra väl och är bra på att samarbeta, och att snällhet ger utdelning 

och vinner i längden. 

 
Min slutsats av intervjumaterialet är att massmedia och samhällsdebatten är en nödvändig och 

ofrånkomlig del för påverkan av normerna i samhället och vår benägenhet att undsätta andra 

människor. Om t.ex. en civilkuragelag skulle införas skulle lagen få hjälp av massmedia för att 

påverka befolkningens/allmänhetens inställning och attityder och detta kanske har en väl så stor 

betydelse som lagen i sig. Massmedia har dock en tveeggad funktion eftersom den kan måla en 

farlig bild som inte uppmuntrar till tillit och beredskap att eventuellt utsätta sig själv för fara. Då 

ligger det nära till hands att ha tilltro till offentliga institutioner som kan ge en motbild till den 

ofta överdrivet negativa rapporteringen i media. I nutidens komplicerade värld med många etiska 

problem (t.ex. miljöförstöring, barnarbete, miljögifter) som man tidigare inte behövt fundera på, 

är det troligt att människor kan uppskatta trovärdiga råd och information som kan tränga igenom 

bruset av budskap.  

 

4.4.2 Frivilligorganisationernas betydelse 

Flera av de intervjuade tror på betydelsen av olika slags ideella organisationers och kampanjers 

möjlighet att påverka människors moral. Student A anser att det är sannolikt att ideella 

organisationer och kampanjer har en funktion i att stärka samhällsmoralen. Jurist B anser att 

privata organisationer är bra och att förebilder är bra. Även om det inte är ett genomgående 

intervjusvar finns en positiv inställning till betydelsen av olika slags frivilliga organisationers 

betydelse för samhällsmoralen.  

 

Man kan betrakta deltagandet i föreningslivet som en tertiär socialisation där idéer om hjälp och 

tillit utvecklas och sprider sig till samhället i övrigt. Inom de ideella organisationerna finns en 

stor kontaktyta mellan människor och möjlighet att sprida tankar om moraliskt förhållningssätt. 

Angelöw och Jonsson ( 2000: 82) tar upp tertiär socialisation som innebär ”överföring av 

värderingar, attityder, beteenden, kunskaper sker till en individ från andra individer och grupper i 
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samhället”. Enligt Angelöw och Jonsson är socialisationsprocessen något som pågår hela livet 

och inte bara under barn- och ungdomsåren. Den tertiära socialisationsprocessen, som Angelöw 

och Jonsson nämner, lägger tyngdpunkten på hur vi som människor systematiskt påverkas av att 

införliva speciella värderingar, vilka förmedlas genom t.ex. olika politiska partier, massmedia, 

reklam eller intressegrupper.  

 

Enligt Young har civilsamhället en mycket viktig roll att spela i samhället i egenskap att vara en 

av tre hörnpelare tillsammans med den offentliga förvaltningen och företagssamheten. Delar av 

civilsamhället är direkt involverat i frågor och aktiviteter som rör samhällsmoral och civilkurage 

på olika sätt beroende på vad man tagit som sin uppgift.  

 

Den tidigare nämnda artikeln av Richard Swedberg där Knut Wicksell får utgöra ett exempel på 

person med utpräglat civilkurage, tar upp betydelsen av ett socialt sammanhang för handlingar 

av civilkurage, Swedberg (1999:519). Swedberg menar att handlingar som präglas av civilkurage 

alltid är inbäddade i ett socialt sammanhang och att personen därigenom kan få stöd för sina 

handlingar. I Knut Wicksells fall menar Swedberg att det fanns ett avsevärt stöd i hans 

omgivning som ofta kom från sociala rörelser i civilsamhället men även från sympatisörer och 

människor som stod honom nära. Civilsamhället och civilkurage är besläktat då det förstnämnda 

bygger på enskilda individers rättigheter att exempelvis starta privata organisationer. 

 
Slutsats man kan dra är att det är lätt att underskatta omfattningen och betydelsen av det ideella 

hjälparbetet i det civila samhället. I själva verket har det en mycket stor omfattning och tyder på 

ett i grunden moraliskt förhållningssätt mellan människor. Man kan också dra slutsatsen att det 

ideella arbetet kan ta sig an problem och moraliska frågor i samhället oberoende av staten och i 

samverkan med staten. Det är lätt att finna exempel på frivilligt engagemang som har att göra 

med civilkurage. Frivilligorganisationerna är också en bra mötesplats för människor från skilda 

miljöer eftersom det till sin natur är öppet för alla och kan på så sätt överbrygga klyftor i 

samhället och skapa tillit.  

 

5. Avslutande diskussion och slutsatser 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka om det i Sverige finns behov av en 

civilkuragelag som kan motiveras utifrån behovet av en förstärkning av samhällsmoralen och om 

detta stöds av sociologisk teori och undersökningar. Genom uppsatsen vill jag få en fördjupad 

bild av vad en eventuell lagstiftning på området skulle kunna få för konsekvenser för människors 

agerande i samhället och om det överhuvudtaget är möjligt att påverka moralen.  
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Såsom tidigare nämnts används begreppet civilkurage i uppsatsen i betydelsen medborgerligt 

mod, och i detta sammanhang modet att bistå nödställda. I sociologisk litteratur har begreppet 

emellertid ofta stått för en bredare definition, nämligen att stå upp för och handla efter sin 

övertygelse även om det medför att man bryter mot rådande normer och regler. Ändå står det 

nära till hands att påstå att det i båda fallen rör sig om en handling som Weber kallar för en 

värderationell handling. 

De intervjuade är övervägande negativa till en civilkuragelag och bekräftar därigenom 

Handlingspliktutredningens slutsatser. Bland annat delar man Handlingspliktutredningens 

huvudargument att staten inte ska lagstifta i moraliska frågor utan det ska vara upp till var och en 

att följa sitt samvete. Dessutom lyfte de intervjuade fram en rad andra nackdelar som också de 

hade tagits upp i Handlingspliktutredningen bl.a. när det gäller svårigheter i tillämpningen. Den 

positiva effekt man kan se med en lag är indirekt, dvs. en påverkan på samhällsmoralen genom 

samhällsdebatten. Samtidigt är dock de intervjuade inte främmande för att staten faktiskt har en 

roll i att stärka samhällsmoralen och att det finns inslag av moral i lagstiftningen. Studien ger ett 

par exempel på andra lagstiftningar som tydligt har påverkat moraluppfattningen  

(SOU 2011:16).  

 

Det finns skäl att fråga sig om det över huvud taget behövs en stärkt samhällsmoral? Flertalet av 

de intervjuade anser att det finns brister i människors hänsyn och omtanke om varandra och 

kopplar detta till ett samhällsklimat delvis präglat av likgiltighet för sina medmänniskor, ökad 

individualisering och mindre omtänksamhet. Men detta kan delvis förklaras av människors sätt 

att fungera i stadsmiljöer som kan verka avtrubbande. Det är också troligt att vi kan få en allt för 

mörk bild av massmedia som tenderar att skildra negativa händelser. Utifrån denna studie anser 

jag dock inte att det går att bedöma samhällsmoralen eller hur den förändrats över tid.  

 

Studien visar på förhållanden som kan vara en grogrund för minskad tillit och förtroende för 

människor utanför den egna gruppen och misstro mot samhällsinstitutioner, vilket i sin tur kan 

påverka samhällsmoralen. Här avses olikheter i levnadsvillkor, segregation, utanförskap och 

misstro mot samhällsinstitutioner som man inte anser lever upp till förväntningarna. Studien 

visar också på att skillnaderna mellan människors resurser ökar inom viktiga områden som 

skolan och familjernas ekonomi. Studien visar dock inte på ett entydigt samband mellan tillit och 

levnadsvillkor eftersom den moraliska tilliten även påverkas av andra förhållanden. 
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Studien pekar på möjligheter att utveckla samhällsmoralen och lyfter då fram massmedia som en 

nödvändig och ofrånkomlig del eftersom den formar vår verklighetsuppfattning.  

Korrekt information, t.ex. från trovärdiga offentliga institutioner, kan uppväga massmedias ofta 

negativa bild som ges av människors handlande. Det civila samhället i form av en mängd 

frivilligorganisationer som bl.a. bedriver olika slags hjälparbete och övrigt frivilligt arbete har 

också en stor betydelse vilket det är lätt att underskatta. Det civila samhället kan ta sig an 

problem och moraliska frågor i samhället och även vara en mötesplats för människor från skilda 

miljöer.  

 

Min slutsats är att det inte finns behov av en civilkuragelag som motiveras med att det finns 

behov av att förstärka samhällsmoralen. Den skulle på sin höjd få en indirekt verkan genom 

samhällsdebatten, vilket går att åstadkomma på annat sätt. Den här studien visar inte att det 

faktiskt finns behov av en stärkt samhällsmoral eller att denna skulle ha förändrats över tid. 

Däremot är det viktigt att i samhällsdebatten ta upp samhällsmoralen i vid bemärkelse, inte minst 

eftersom Sverige genomgår en snabb förändring och det finns problem med ökade klyftor, 

segregation och utanförskap, som behöver uppmärksammas, vilka kan vara en grogrund för 

minskad tillit och omtanke i samhället.  

 

Studien pekar på att det går att påverka samhällsmoralen lagstiftningsvägen. Det finns flera 

exempel på lagstiftningar som har haft en betydande påverkan av moraluppfattningen inom sitt 

område. Staten bör också bidra till att det finns en trovärdighet hos samhälleliga institutioner och 

stödja det civila samhällets frivilliga organisationer som ger människor från skilda miljöer 

möjlighet att mötas och arbeta för goda syften. 

 

Framtida studier inom området anser jag bör ägnas effekterna av de stora och relativt snabba 

förändringar som sker i samhället till följd av urbanisering och globalisering. Hur påverkar de 

snabba förändringarna på arbetsmarknaden och ökade klyftor i samhället, tilliten och omtanken 

mellan människor?  
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Bilaga 1 Frågor som ställdes vid intervjuerna 

 
 
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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Bilaga 2 Personer som deltog vid intervjuerna 

 
Student A, juridikstuderande Stockholms universitet 
 
Jurist B,  jurist vid Stockholms stads juridiska avdelning 
 
Jurist C,  jurist vid Stockholms miljöförvaltning 
 
Student D,  juridikstuderande Stockholms universitet 
 
Student E,  juridikstuderande Stockholms universitet 
 
 
 
 

 


