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Den selektivt laglydiga medborgaren 

Motiven till att bryta mot lagen 

  

Susanne Pantzare och Robin Svanbom 

 

 

I samhället finns lagar och normer som är till för att reglera och styra 

människors beteende. Ibland står lagar i vägen för individens 

självbestämmande och egna värderingar. Syftet med undersökningen var att 

undersöka motiven till att medborgare av det svenska samhället bryter mot 

lagar och typen av brott som begås. Deltagarna var 100 studenter och lärare 

varav 77 kvinnor och 23 män. Undersökningen var inspirerad av EPP-metoden 

där skriftliga berättelser samlades in för att söka efter mönster. Begreppet 

selektivt laglydiga medborgare växte fram. Begreppet innebär att individen 

ibland bryter lagen när det passar den att göra det. Resultatet visade två 

mönster för motiven, egenintresse och praktiska motiv. Två mönster 

identifierades för brottens karaktär som var att brotten inte drabbar enskild 

individ och har lågt straffvärde. Ämnet är relativt outforskat, därför är framtida 

forskning önskvärt kring den selektivt laglydiga medborgaren. 

 

Keywords: adulthood (18 years and older), crime, motive, self-determination 

theory, norms 

  

  
Inledning 

  

Denna undersökning handlar om att medborgare av det svenska samhället väljer att bryta mot 

vissa lagar efter behov. Med ett socialpsykologiskt perspektiv belyses fenomenet som är 

relativt outforskat. Lagar är bland annat till för att reglera beteendet hos medborgarna i ett 

samhälle och en byggsten i en demokrati. Utan lagar hade inte samhället som vi känner till 

idag existerat. Det finns ett flertal perspektiv på lagen och hur människan bör agera därefter. 

Ett perspektiv är absolut lydnad av lagen som Burke (1790/1961) tar upp och det handlar om 

att medborgare ska blint följa lagen oavsett situation. Ett annat perspektiv på att följa lagen är 

från Thoreau (1960) som handlar om att ifall lagen skapar orättvisa för en annan individ bör 

man bryta lagen. Samtidigt finns det ett tredje perspektiv där den selektivt laglydiga 

medborgaren följer för det mesta lagen men bryter mot lagen vid behov. Den selektivt 

laglydiga medborgaren ställs konstant inför dilemmat ifall den ska följa lagen eller bryta den. 

  

Moral och normer 

  

I ett samhälle finns det informella regler, normer som styr människors beteende. Moraliska 

normer definieras som delad vetskap om vad som är rätt och fel samt reglerar socialt beteende 

i alla samhällen (Harms & Skyrms, 2008). Individerna i samhället bedöms utifrån de 

moraliska normer som styr och detta kallas moralisk bedömning (Chudek & Henrich, 2011). 

En studie av Lindström, Jangard, Selbing och Olsson (2017) visade att den moraliska 

bedömningen förändrades beroende på om beteendet är vanligt eller ovanligt förekommande. 

Studien utfördes med experiment där beteendet som undersöktes antingen var altruistiskt eller 
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egoistiskt. Resultatet i studien visade att ett beteende som var vanligt förekommande 

bedömdes som godtagbart medan ett ovanligt beteende fick en hårdare bedömning oavsett om 

beteendet var altruistiskt eller egoistiskt. Bedömningarna av vanligt förekommande beteenden 

var också snabbare och effektivare än bedömningen av det ovanliga beteendet. Resultatet 

visade även att människor som följer de moraliska normerna i samhället blir mer accepterade 

än de som bryter mot dessa oavsett om beteendet är altruistiskt eller egoistiskt. 

Gray, Schein och Ward (2014) gjorde en studie som visade att ett omoraliskt beteende och 

skada är sammankopplat där tolkningen hos individen sker automatiskt utan systematiskt 

resonemang och rationalisering av konsekvenserna. Människan ordnar och bearbetar 

information i par och även moralen. De menar att ifall något är fel följs det alltid av att någon 

blir skadad, ifall ingen blir skadad är det svårare att göra den moraliska bedömningen att 

handlingen är moraliskt fel. Detta kan leda till att individen bryter mot lagar där ingen blir 

skadad direkt av handlingen.  

Moralen kan också vara en motivation till att handla och bete sig på ett visst sätt. Batson 

och Thompson (2001) har undersökt hur den moraliska motivationen påverkar individen. De 

menar att individen avser att bete sig moraliskt men vill samtidigt undvika kostnaderna som 

det innebär att leva efter sin moral. Därför beter sig individer ibland motsägelsefullt och 

omoraliskt. 

Moral och lagar kan ibland ställa till dilemma för individen. I en studie gjord av Pope och 

Bajt (1988) tar de upp fenomenet att bryta lagen när lagen ställer sig i vägen för ens egna 

värderingar. Ett exempel på detta var att ställa sig över lagen när en individ behövde hjälp. I 

studien var det psykologer som fick besvara frågor kring ifall de har brutit mot lagen i 

samband med en klients välmående samt deras egna värderingar. Av deltagarna i studien hade 

57% av dem svarat ja på de frågor som togs upp och dessa psykologer har då ställt sig över 

lagen av prioritet för välmående hos deras klienter eller på grund av deras egna värderingar. 

Vid dessa tillfällen har de ansett att lagen inte räcker till vid alla tillfällen och har känt sig 

manade att bryta den. Av de psykologer som valde att bryta lagen uppgav även 77% att de 

hade gjort det igen ifall omständigheterna var likadana. 

Normer påverkar hur individerna ser på lagar. I en studie av Cialdini, Reno och Kallgren 

(1990) undersöktes normernas påverkan på nedskräpning. De skiljde på injunktiva normer 

som är det beteende andra människor anser är acceptabelt och beskrivande normer som är det 

beteende andra gör. Detta testades med experiment i naturliga miljöer och resultatet visade att 

individerna följde den dominerande normen när det gällde att skräpa ner. När den injunktiva 

normen som var att inte skräpa ner var rådande följde deltagarna av studien den normen. Men 

när den rådande normen istället var den deskriptiva normen som var att andra skräpade ner 

gjorde deltagarna som andra människor i omgivningen. 

  

Motivationsfaktorer 

  

Människan har olika behov som ska tillfredsställas och strävar ständigt efter att tillgodose sig 

behoven. Maslows behovstrappa (1987) handlar om att det finns olika steg och prioriteringar 

kring vilka behov som är viktigast för människor. Trappans steg består av fysiologiska behov, 

gemenskap, uppskattning, kunskap och självförverkligande. Utifrån teorin bör en individ gå 

från basbehoven först för att sedan gå vidare till de andra behoven. Basbehoven måste alltså 

vara tillfredsställda innan individen kan fokusera på de övriga behoven. Behoven är 

motivationsfaktorer till handlingar och beteenden hos individen. Trappan visar tydligt vilka 

behov en individ har och en uppskattad rangordning av behovens inbördes mening. Även 

Dweck (2017) anser att behoven är motivationsfaktor för att uppnå sina mål. Motivationen 

driver människor till att behoven så småningom blir mål som individen vill uppnå.    
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Egoism identifieras som något naturligt i det mänskliga beteendet och som en 

motivationsfaktor till våra handlingar. En egoistisk handling är en handling som motiveras av 

själviska motiv. Egoism ställs ofta upp mot altruism då en altruistisk handling är den handling 

som enbart är till för att hjälpa en annan individ utan fokus på egen vinning i någon form som 

i det egoistiska fallet (Grantt & Burton, 2012). 

Teorin om självbestämmande är utvecklad av Deci och Ryan (1985) och handlar om 

motivation och vad som påverkar den. Enligt teorin finns det tre faktorer som påverkar 

motivationen och dessa är känsla av kompetens, social meningsfullhet och självbestämmande. 

Ifall det finns en avsaknad av dessa faktorer kan motivationen hos en individ sjunka. Genom 

att aktivt arbeta för att öka känslan av kompetens, social meningsfullhet och 

självbestämmande kan motivationen hos individer stiga. 

  

Beslutsfattande och risktagande 

  

När en individ begår ett brott måste individen först fatta ett beslut ifall den ska begå brottet 

och hur den ska gå tillväga. Beslutsfattande kan ske olika snabbt och kan delas upp i osäkra 

och säkra beslut. Osäkra beslut innebär att den förväntade effekten av beslutet är osäkert 

medan säkra beslut innebär att den förväntade effekten av beslutet är säkert. Besluten säkerhet 

eller osäkerhet bedöms av individen med hjälp av information om situationen och dess 

förväntade effekt (Brand, Labudda, & Markowitsch, 2006). Det finns fem stilar för 

beslutsfattande som Scott och Bruce (1995) behandlar. Rationell stil innebär att individen 

söker information och systematiskt bedömer alternativen. Intuitiv stil innebär att individen 

låter intuitionen och känslor osystematiskt styra vilket beslut som fattas. Beroende stil innebär 

att individen låter råd från andra personer styra beslutet. Spontan stil innebär att individen vill 

fatta ett beslut snabbt där det är viktigare att beslutet fattas snabbt än beslutets kvalitet. Den 

sista stilen är undvikande stil som innebär att individen vill undvika att fatta beslut. Genom att 

undvika att fatta ett beslut lämnar individen över beslutsfattandet till en annan individ istället 

för att själv behöva fatta beslutet. Människor använder sig av flera stilar när de fattar beslut 

men ett är oftast mer dominant. De fem beslutsfattandestilarna kan bidra till stress. Resultatet 

från en studie om hur stilen för beslutsfattande påverkar individens upplevda stress och sömn 

visade att den undvikande och den beroende stilen bidrog till mer stress än de övriga stilarna 

(Allwood & Salo, 2012). 

Vid beslutsfattande kan stress ha en överväldigande effekt. Stress påverkar människans 

kognitiva förmågor på många sätt och ett av dem är att de påverkar förmågan att fatta beslut. 

Stress kan ha en positiv effekt på beslutsfattande i pressade situationer. När människor blir 

stressade utsöndras mer DHEA (dehydroepiandrosterone) och detta påverkar människan på 

viset att när det är mer DHEA i kroppen blir det enklare att fatta beslut än om DHEA-värdet 

är lågt. Stress underlättar alltså beslutsfattande (Shields, Lam, Trainor, & Yanelinas, 2016). 

En annan studie där en modell utformades med en meta-analys visade att stress leder till 

beslut som är ofördelaktiga för individen som tar större risker och söker belöningar i större 

omfattning. Två olika typer av stressorer studerades där den ena stressorn krävde en tolkning 

av situationen från individen medan den andra krävde ett systematiskt övervägande. 

Författarna bakom studien kom fram till att stress försämrade beslutsfattandet men att 

beslutsfattandet berodde på situationen och om stressorn krävde en tolkning eller inte. En 

stressor som kräver en tolkning av individen ledde till ett försämrat beslutsfattande. Studien 

visade dock att individernas karaktärsdrag inte påverkade beslutsfattandet i stressade 

situationer (Starcke & Brand, 2016).    

Människor tenderar att underskatta risken eller chansen för att själv drabbas av en olycka, 

sjukdom och andra konsekvenser jämfört med hur de bedömer att andra riskerar att drabbas 



4 
 

av dessa. Detta kallas för orealistisk optimism (Sheppherd, Klein, Waters, & Weinstein, 2013) 

och det förekommer mer då individen upplever att den har mer kontroll över situationen 

jämfört med situationer där den saknar kontroll (Kos & Clarke, 2001). Även ålder samvarierar 

med risktagande. Valsecchi, Billino och Gegenfurtner (2017) genomförde ett experiment där 

yngre (20-29 år) och äldre (60-79 år) deltagare skulle skjuta på en tavla. De fick ekonomiska 

belöningar och straff beroende på hur väl de lyckades träffa tavlan. Experimentet visade att 

båda åldersgrupperna träffade tavlan i lika stor omfattning men att de yngre deltagarna var 

mer risktagande än de äldre som istället undvek risken att bli straffade. 

En studie av Wingrove, Korpas och Weisz (2011) visade att det saknas ett allmänt stöd för 

att det ska vara straffbart att fildela, speciellt bland yngre människor. Detta beror på att 

människor som har vuxit upp med fri tillgång till Internet är vana vid tillgången och har svårt 

att ändra sitt beteende. De visade inte stöd för lagförslag som förespråkar en lagstiftning kring 

fildelning, även media visade generellt sett ett lågt stöd för dessa typer av lagförslag. Studien 

visade även att det finns en rädsla att dömas för fildelning då konsekvenserna kan bli stora om 

man blir dömd. Musikindustrin tenderar att statuera exempel i form av mediebevakade 

rättegångar mot denna typ av brott just för att avskräcka allmänheten att fildela i framtiden. 

År 2003 började the Recording Industry Association of America (RIAA) att ta till rättsliga 

åtgärder mot människor som fildelar för att avskräcka. Detta ledde till att på ett års tid från 

2003 till 2004 minskade antalet amerikaner som fildelade från 35 miljoner till 18 miljoner. 

Ett risktagande beteende är att köra för fort med bilen och många bilförare är medvetna om 

riskerna men kör ändå för fort. Det finns olika sätt att försöka få ner antalet fortkörningar 

genom att påverka bilförarnas beteende i trafiken. Det gjordes en studie kring de olika 

fartkamerasystem som används i vissa delar av Australien jämfört med i Sverige (Belin, 

Tillgren, Vedung, Cameron, & Tingvall, 2010). I Australien ser fartkamerorna annorlunda ut 

jämfört med hur de ser ut här i Sverige. Fartkamerorna i Australien är mobila och dolda för att 

ge bilförare känslan av att de kan bli straffade för fortkörning när som helst och var som helst. 

I Australien är utgångspunkten att bilförare kör för fort när de tror att risken för att bli 

upptäckt är låg samt att vinsten för att köra för fort överväger risken att bli straffad. Genom att 

skapa känslan att bli upptäckt och straffad när som helst med fartkamerornas hjälp ökas risken 

för att bli upptäckt så pass mycket att många bilförare inte anser det värt risken eftersom 

risken blir för hög. I Sverige är det istället synliga fartkameror med skyltar före för att 

bilföraren ska bli uppmärksam på var fartkamerorna är placerade. Detta görs med 

utgångspunkten att fortkörning uppstår för att bilförarna är dåligt informerade kring 

konsekvenserna av att köra för fort samt att den sociala normen är att det är acceptabelt. 

Genom att ha synliga fartkameror anses den sociala normen på vägarna bli påverkad där 

bilförare ska köra lagligt istället för att köra fortare än lagen avser. Utgångspunkten utifrån 

den svenska modellen är även att säkerhet i trafiken ligger i allas intresse och därför vill alla 

bilförare ha en så säker trafik som möjligt. Tanken bakom det svenska systemet med 

fartkameror är även att synliga fartkameror ska fungera som en tankeställare för bilförare att 

bli uppmärksammade på hastigheten i trafiken. 

  

Locus of control 
 

Locus of control innebär ett synsätt på människors beteenden som uppstår i olika situationer, 

antingen beror beteendet på inre attributioner eller yttre attributioner. Människor tenderar att 

generellt döma andra utifrån inre attributioner och antar att problemen ligger hos individens 

inre egenskaper. När det gäller en själv tenderar människor att förklara sitt eget beteende 

genom yttre attributioner och på så sätt minska sitt eget ansvar (Rotter, 1966). Ett exempel på 

detta fenomen är taget från Bsharat och Drach-Zahvy (2017) är en situation där en förälder 
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klagar på sjuksköterskan som tar hand om förälderns barn. Förälderns klagomål är att 

barnsängen är för låg och att barnet kan ramla ur om barnet skulle ställa sig upp. 

Sjuksköterskan har två alternativ kring hur hen ska hantera informationen, utifrån yttre eller 

inre attribution. Utifrån yttre attribution ser sjuksköterskan sängen som problemet och förstår 

förälderns oro. Utifrån inre attribution ser sjuksköterskan föräldern som problemet och anser 

att föräldern inte har kunskapen eller kompetensen för att göra bedömningen. Hen anser då att 

föräldern inte skulle tagit upp problemet till att börja med och på så sätt anser att föräldern 

oroar sig i onödan. 

 

 

Syfte och frågeställning 

  

Undersökningens syfte var att undersöka motiven till att medborgare av det svenska samhället 

bryter mot vissa lagar och även att undersöka vilken typ av brott som begåtts. Med en ansats 

med fenomenologiska förtecken försökte mönster fångas för att förstå motiven bakom brotten 

och brottens karaktär. Utgångspunkten var att de flesta medborgare av det svenska samhället 

har brutit mot lagen vid något tillfälle och att vissa har brutit mot lagen vid flertalet tillfällen. 

Undersökningens inriktning var medborgare av det svenska samhället som i vuxen ålder 

medvetet har brutit mot en svensk lag utan att ha blivit lagförd och motiven till brottet. 

Undersökningens resultat bidrog till en ökad förståelse för selektivt laglydiga medborgares 

beteende. Undersökningens frågeställning var “Vilka motiv uppger medborgare av det 

svenska samhället när de har brutit mot lagar och vilka mönster går att hitta för motiven samt 

brotten?”. 

 

Metod 

  

 

Deltagare 

  

I studien deltog 100 personer varav 77 var kvinnor och 23 män. Alla deltagare var i vuxen 

ålder där den yngsta var 18 år och den äldsta var 55 år (M = 27.4, SD = 7.8). Deltagarna var 

studenter och lärare på en högskola i en större stad i Mellansverige. Med en större stad menas 

en kommun där antalet invånare är mellan 50 000 och 200 000 (SKL, 2017). Urvalet var ett 

tillgänglighetsurval. I studien blev det interna bortfallet åtta deltagare då frågeformulären var 

ofullständigt ifyllda där deltagarna endast uppgav ett brott men inget motiv till 

lagöverträdelsen. En deltagare uppgav att hen inte har brutit mot någon lag. 

  
  

Material och procedur 

  

Först kontaktades lärare på högskolan via e-post där studien presenterades. Målet var att 

komma till respektive lärares studentgrupp för att dela ut frågeformulär till studenterna. 

Materialet samlades in vid fyra tillfällen då fyra olika studentgrupper besöktes. Vid 

insamlingstillfällena informerades det muntligt om att undersökningen handlar om 

lagöverträdelser i vardagen och om att människor oftast följer de flesta lagar men selektivt 

väljer att ibland bryta mot vissa. Frågeformuläret var i pappersformat och delades ut på plats 

till deltagarna. När deltagarna hade svarat på frågeformulären samlades de in direkt. Pennor 

delades ut i samband med utdelningen av frågeformulären som deltagarna också fick behålla 

men en studentgrupp blev utan. 
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Frågeformulären bestod av en framsida med information kring undersökningen samt 

information om Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och kontaktuppgifter till författarna och 

handledaren. Nyttjandekravet uppfylldes eftersom det informerades om att materialet endast 

skulle användas till undersökningen. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att 

informationen som samlades in behandlades därefter. Informationskravet uppfylldes genom 

att det informerades muntligt kring studien samt den ytterligare informationen om studien på 

framsidan av frågeformuläret. Samtyckeskravet uppfylldes då det informerades om att det var 

frivilligt att delta samt att deltagare när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2011). På frågeformulärets andra sida fanns det två uppgifter där deltagarna 

ombads att berätta om ett tillfälle när de medvetet brutit mot en svensk lag i vuxen ålder, 

lagöverträdelsen skulle inte vara något som de hade blivit straffade för. När de beskrivit 

lagöverträdelser som de begått ombads de även att berätta om motivet till att de bröt mot just 

denna lag. Deltagarna uppmanades att skriva 150-200 ord men uppmanades samtidigt att de 

inte skulle lägga för mycket fokus på textens omfattning. Deltagarna uppmanades även att 

fylla i ålder och kön. 

  

  

Databearbetning 

  

Databearbetningen inspirerades av EPP-metoden (Karlsson, 1999). Berättelserna lästes 

igenom och meningskoncentrerades utifrån Kvale och Brinkmann (2014) till två dokument 

med ungefär 50 berättelser vardera. Berättelserna skilde sig i längd men i genomsnitt var 

berättelserna ungefär 50 ord långa. Meningskoncentratens längd var i genomsnitt ungefär 10 

ord per berättelse, beroende på de ursprungliga berättelsernas längd och detaljrikhet. 

Meningskoncentraten innefattade en förkortning av berättelsen och motivet bakom 

lagöverträdelsen. Därefter arbetades meningskoncentraten till en gemensam lista vilket 

innebar att berättelserna hade förkortats ytterligare. Listan bestod av brottet som utförts samt 

motiven bakom brotten. Separata listor för brotten och motiven arbetades också fram för att 

analysera delarna för sig. Brotten och motiven analyserades och bearbetades till gemensamma 

begrepp vilket ledde till att data blev mer begriplig än tidigare då det blev lättare att 

överblicka resultatet. Fyra av deltagarna uppgav tre berättelser medan åtta av deltagarna 

uppgav två berättelser vilket medförde 117 lagöverträdelser totalt. De flesta deltagarna 

uppgav fler motiv än ett vilket blev totalt 185 motiv. Dessa kategoriserades först till 11 motiv 

för att sedan kategoriseras till fem motiv. Dessa grupper sågs som subkategorier till en 

ytterligare kategorinivå av två övergripande grupper. Resultatet över motiven abstraherades 

på det här viset till fyra nivåer. 

Efter detta sågs hela materialet över och fyra mönster identifierades. Kring brottens 

förutsättningar fanns det två mönster och de var att ingen av brotten drabbade någon enskild 

individ och att alla brott hade ett lågt straffvärde. Motiven hade två mönster och det var att 

samtliga brott begicks av egenintresse samt praktiska motiv. 

Det gjordes ett interbedömarreliabilitetstest där det slumpmässigt valdes ut 20 

frågeformulär där undersökningsledarna självständigt fick bedöma vilka av de fem 

kategorierna som passade in på vart och ett av de 20 frågeformulären. Testet var utformat så 

att undersökningsledarna fick svara ja eller nej ifall en kategori passade in till frågeformuläret 

och sedan jämfördes resultaten. Cohen’s kappa blev .80. 
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Resultat 
  

Resultatet bestod av 117 berättelser om lagöverträdelser, 28 olika brott och motiven var 185 

till antalet med olika kategorier och subkategorier. För motiven identifierades två mönster 

som var motiv med egenintresse och praktiska motiv. Egenintresse var de brott som begicks 

där deltagaren fick ut något av att begå brotten, det fanns någon form av egen vinning som låg 

i intresse hos deltagaren. Ett exempel på detta var stöld där deltagare stal något av 

ekonomiska skäl eller egen tillfredsställelse då deltagaren ville ha varan eller tjänsten som 

stals. Motiv med egenintresse hade en överensstämmelse med 97% av samtliga 185 motiv. Av 

117 berättelser var det tre berättelser som hade altruistiska motiv. Alla de andra 114 

berättelserna hade egenintresse där deltagarna begick brottet för att de hade egen vinning i 

samband med brottet. Praktiska motiv var ett mönster som var genomgående för alla motiv 

eftersom deltagarna begick brottet för att de hade en funktionell vinning. Det var olämpligt att 

följa lagen för att deltagaren upplevde att lagen ställde till det och hindrade deltagaren i 

situationen. Ett exempel på detta var deltagare som inte stannade vid stoppskyltar då det var 

mer praktiskt att inte stanna bilen eftersom risken för olycka ansågs som låg av olika 

anledningar. 

För brottens förutsättningar identifierades två mönster, brotten drabbar inte enskild individ 

och har lågt straffvärde. Brotten drabbar inte enskild individ var att brotten inte riktar sig till 

att skada någon enskild individ utan de som drabbades av brotten var företag, organisationer 

och samhälleliga institutioner. Brotten hade lågt straffvärde var att brotten hamnade lågt på 

straffskalan i Sverige och innebar inte några förödande konsekvenser om deltagaren skulle 

lagföras under förutsättning att deltagaren var ostraffad sedan tidigare. Dessa mönster var en 

nödvändig förutsättning för att deltagarna begick brotten (se Figur 1). 

 

 

  
 

Figur 1. Mönstren för motiven respektive brotten 

 

 

Brott 
  

Materialet samlades in från deltagarna och det var totalt 28 olika typer av brott som hade 

begåtts. Brotten delades in i fem kategorier vilket blev trafiköverträdelser, brott i samband 

med berusning, ekonomiska brott, sekretessbrott och övrigt (se Tabell 1). Körde för fort var 

det vanligaste brottet som deltagarna uppgav och trafiköverträdelser var den vanligaste typ av 

brott. Brottet körde för fort går under brottsbalken om straff för vissa trafikbrott (Svensk 

författningssamling, 1951:649). 
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Tabell 1 

Förekomsten av brotten placerade på de fem kategorierna. 

Typ av brott Brott    Antal 

Trafiköverträdelser Körde för fort 47  

Gick mot rött trafikljus 6 

Stannade ej vid stoppskylt 3  

Olovlig körning 3  

Körde mot rött trafikljus 2 

Bröt mot väjningsplikten 2  

Körde utan bälte 2  

Gjorde U-sväng på motorväg 1  

Blinkade ej i rondell 1  

Körde bil med för många passagerare 1  

Körde med sommardäck på vinterväglag 1  

Körde i fel fil 1  

Säkrade ej last 1  

Cyklade med barn utan hjälm 1  

Totalt 72 

Brott i samband med berusning Brukade narkotika 6  

Rattfylla 3  

Intog alkohol på allmän plats 3  

Distribuerade narkotika 2  

Styrstångsfylla 1  

Totalt 15 

Stöld Ringa stöld 6  

Ringa bedrägeri 3  

Skattefusk 2  

Totalt 11 

Sekretessbrott Bröt mot tystnadsplikten 1  

Bröt mot frihet och frid 1  

Urkundsförfalskning 1  

Använde arbetsregister privat 1  

Totalt 4 

Övrigt Fildelning 11 

Förargelseväckande beteende 4  

Totalt 15 

Totalt 117 

 

Motiv 

  

Motiven som deltagarna uppgav var totalt 185 till antalet och delades in olika kategorier. Två 

kategorier identifierades som berodde på om deltagarna förklarade sitt brott med yttre 

påverkan, externa attributioner eller inre processer, interna attributioner. De flesta av 

deltagarna förklarade sitt brott med interna attributioner men det var lika mellan de olika 

attributionerna. Interna attributioner bestod av 52% av alla motiv deltagarna uppgav medan 
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externa attributioner bestod av 48%. Under externa och interna attributioner identifierades 

fem subkategorier, två av subkategorierna, situationella omständigheter och situationella 

förutsättningar placerades under externa attributioner medan tre av subkategorierna, 

personrelaterade bevekelsegrunder, drivkraft samt kognitiv bedömning placerades under 

interna attributioner. För de fem subkategorierna räknades andelen procent för att visa hur 

stora de var jämfört med varandra, detta utifrån de totala motiven som uppgavs (se Figur 2). 

Under dessa fem identifierades ytterligare 11 subkategorier som är på en mer djupgående och 

detaljerad nivå samt där deltagarnas motiveringar till brotten placerades. 

 

 

Figur 2. Andelen av de totala motiven fördelade på de fem subkategorierna. 1. 

Situationella omständigheter. 2. Personrelaterade bevekelsegrunder. 3. Kognitiv 

bedömning. 4. Situationella förutsättningar. 5. Drivkraft. 

  

Externa attributioner. Situationella omständigheter innebär att deltagarna motiverar brotten 

med att omständigheterna i situationen påverkade deras beteende. I situationella 

omständigheter ingår tvingande omständigheter där deltagarna upplever att det fanns yttre 

omständigheter som pressade individen till ett beteende.  Det var motiveringar som att 

deltagaren hade bråttom, tyckte att det går för sakta, ville inte stoppa trafiken, undvika kö och 

glömt att fylla på kollektivtrafikkortet. En annan motivering var otillgänglighet till toaletter 

där nöden inte har någon lag. Det var 56 deltagare som uppgav tvingande omständigheter som 

motiv till att de begick brottet. Under situationella omständigheter placerades också social 

sanktionering som innefattar motiveringar som att brottet är socialt accepterat och att andra 

gör likadant. Det var 11 deltagare som uppgav social sanktionering som ett motiv till deras 

brott. En deltagare förklarade situationella omständigheter “När jag körde för fort med bil. 

Jag hade bråttom. Jag skulle till skolan och var sen … Det är även, enligt mig ett socialt 

accepterat brott ...”. 

Situationella förutsättningar innebär att deltagarna upplevde att situationen hade vissa 

förutsättningar som gjorde det lättare att begå brottet. Här placerades upptäcktsrisk och 

tillgänglighet. Upptäcktsrisk innefattar motiveringar som att risken att bli lagförd är låg och 

att brottet är dolt. Det var 15 deltagare som uppgav upptäcktsrisk som motiv. Tillgänglighet är 

det sju deltagare som uppgav som motivering. Detta förklarade de genom att tjänsten eller 

varan är lätt att få tag i på illegal väg. 

Interna attributioner. I interna attributioner placerades tre av de fem subkategorier: 

personrelaterade bevekelsegrunder, drivkraft och kognitiv bedömning. Personrelaterade 

bevekelsegrunder innefattar de motiv som handlade om egen tillfredsställelse och egen 

oförmåga. Detta var den typen av brott som motiverades med deltagaren behov och 
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karaktärsbrister. Inom personrelaterade bevekelsegrunder finns subkategorin egen 

tillfredsställelse. Deltagarna uppgav motiven att de begick brottet för sin egen nyfikenhet, 

njutning, bekvämlighet eller att få ett behov tillfredsställt. Deltagarna ville stilla sin 

nyfikenhet genom att testa narkotika, köra rattfull och köra olovligt. Andra deltagare ville 

njuta genom att köra bil för fort och få en upphetsning av att stjäla. Att deltagarna ville vara 

bekväma handlade om att inte använda bälte eller köra med sommardäck på vinterväglag. 

Behoven som deltagarna uppgav var att de ville ha det som stals eller var hungriga. Det var 24 

deltagare som uppgav egen tillfredsställelse som motiv. Egen oförmåga tillhörde också 

personrelaterade bevekelsegrunder och innebär att deltagaren hade okunskap, dåligt tålamod, 

bristande konsekvenstänkande, var ouppmärksam och fartblinda. Det innefattar också att 

deltagaren led av psykisk ohälsa eller befann sig i ett onyktert tillstånd vid tillfället för brottet. 

Det var 17 deltagare som uppgav egen oförmåga som motiv till brotten 

Drivkraft innehåller de motiv som fungerar som en drivkraft för att få deltagaren att begå 

brott. Inom drivkraft finns ekonomiska motiv, altruism och existentiella motiv. Det var 15 

deltagare som uppgav ekonomiska motiv där motiveringarna var att deltagaren inte hade råd 

att betala för varan, att varan inte var värd pengarna och att varan eller tjänsten borde vara 

gratis. Det var tre deltagare i kategorin altruism. De begick ett brott för att hjälpa en vän eller 

för att vara snäll. Två deltagare uppgav existentiella motiv som innebar att de kände sig 

svikna av systemet och samhället i helhet och då valde att bryta mot lagen. 

Inom kognitiv bedömning placerades juridiskt ifrågasättande och konsekvensminimering. 

Juridiskt ifrågasättande var något som deltagaren tillämpade när deltagaren själv upplevde att 

en lag är felaktig eller orättvis. Detta genom att en kognitiv bedömning görs. Det var åtta 

deltagare som uppgav juridiskt ifrågasättande som motiv där de ifrågasatte själva lagen. 

Motiveringarna var att brottet tidigare var lagligt eller är lagligt i andra länder, orimligt hård 

lag och onödig lag. En motivering var att deltagarna prioriterar arbete före lagen som en 

deltagare förklarade ‘’... Prioriterade jobbet före säkerhet. Arbetsmoral över lagmoral’’. 

Konsekvensminimering är utifrån deltagarens subjektiva uppfattning samt tidigare 

erfarenheter då en deltagare kan uppfatta en situation som stor risksituation medan en annan 

deltagare uppfattar samma situation som en liten risksituation. Deltagaren agerar då utifrån 

detta och då görs en kognitiv bedömning. Det var 27 deltagare som uppgav 

konsekvensminimering med motiveringar som handlade om att risken för olycka var låg, 

offerlöst brott, låga straff, ingen skada skedde samt att det var onödigt att följa lagen. De 11 

kategorierna räknades i andelen procent för att visa hur stora dessa subkategorier är jämfört 

med varandra, detta utifrån de totala motiven som uppgavs (se Figur 3). 

 

Figur 3. Andelen av de totala motiven fördelade på de 11 subkategorier. 

30%

15%
13%

9% 8% 8%
6%

4% 4%
2% 1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%
Motiv



11 
 

Av 100 deltagare hade 100 brutit mot svensk lag i vuxen ålder. Detta visade att samtliga var 

selektivt laglydiga medborgare. Den selektivt laglydiga medborgaren valde vilken typ av brott 

den begick utifrån motiveringarna som passade för det aktuella brottet. Motiven till brotten 

var många då deltagarna uppgav 185 motiv fördelade på 28 typer av brott. Det är i genomsnitt 

6.6 motiv per brott. 

  

  

Diskussion 

  

Syftet med undersökningen var att undersöka motiven till att medborgare av det svenska 

samhället ibland bryter mot vissa lagar samt vilken typ av brott som begåtts. Resultatet visade 

på två övergripande mönster för motiven, egenintresse och praktiska motiv. För motiven 

identifierades externa och interna attributioner med subkategorierna situationella 

omständigheter, situationella förutsättningar, personrelaterade bevekelsegrunder, drivkraft och 

kognitiv bedömning. Det fanns även två övergripande mönster för brotten, att de inte drabbar 

enskild individ och att brotten hade lågt straffvärde.  
 

Brotten 

  

Absolut lydnad och att följa lagen innebär en kostnad för individen. Det kan leda till ett 

motsägelsefullt och omoraliskt beteende (Batson & Thompson, 2001) och att individen bryter 

mot lagen. Lagar står ibland i vägen för individens värderingar och när lagar gör det blir det 

problem för individer som Pope och Bajt (1988) tar upp i sin studie. Absolut lydnad är ett 

begrepp som diskuteras i studien, är det en levnadsstandard som faktiskt fungerar att leva efter 

i verkligheten? Att värderingar kan komma före känslan av skyldighet att följa lagar och 

regler var något som uppfattats i denna undersökning, ett exempel är de deltagare som begick 

brott i syfte att hjälpa en vän. I exemplen där individer kände sig svikna av systemet och valde 

att bryta lagen då absolut lydnad inte upplevdes som hållbart fanns det konkreta fall där 

individer prioriterade sina värderingar och moral framför lagen. Med detta i åtanke blev det 

tydligt att det kan finnas en gråzon och att det är situationsbetingat, beroende av tidigare 

erfarenheter och värderingar kring när individer anser att det är acceptabelt att bryta mot 

lagen. 

Resultatet visade vardagliga brott, det brott som förekom mest var fortkörning vilket visade 

på en social acceptans eftersom ett vanligt förekommande beteende är mer accepterat än ett 

ovanligt beteende oavsett motiven bakom beteendet (Lindström et al., 2017). Det påverkades 

förmodligen även av såväl injunktiva (det andra accepterar) som deskriptiva (det andra gör) 

normer. Normen som är dominerande styr individens beteende trots att det innebär att 

individen bryter mot en lag (Cialdini et al., 1990). Bland deltagarna i den här undersökningen 

visades att både injunktiva och deskriptiva normer är dominerande i olika situationer eftersom 

deltagarna svarade att det både var brott som andra gör och att det var brott som var socialt 

accepterat. 

Lågt straffvärde som var ett mönster för brotten är en subjektiv uppfattning och kan skilja 

sig från en individ till en annan. Ett och samma straff kan drabba olika individer olika hårt 

beroende på individens livssituation. Exempelvis kan en individ som blir av med körkortet 

uppfatta straffet som högt för att denne är beroende av körkortet i arbetet medan en annan 

individ inte alls drabbas lika hårt för dess vardag inte påverkas av straffet. I denna 

undersökning ansågs lågt straff att individen undviker ett längre fängelsestraff om denne 

skulle lagföras med utgångspunkten att deltagaren är ostraffad sedan tidigare. Men även detta 
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är subjektivt då en individ kan anse det värre att hamna i brottsregistret än att avtjäna ett 

fängelsestraff. 

Brottet drabbar inte enskild individ var ett mönster som visade på deltagarnas subjektiva 

bedömning av brottets skadlighet och nödvändighet. Om ett brott inte drabbar enskild individ 

utan ett företag, organisation eller samhälleliga institutioner hamnar brottet på en makro-eller 

mesonivå och inte mikronivå eller individnivå vilket gör att offret för brottet blir abstrakt och 

odefinierat för individen. Resonemanget om att informationen automatiskt och osystematiskt 

bearbetas i par, att ett felaktigt beteende följs av att någon skadas av agerandet (Gray et al., 

2014) försvårar förståelsen av konsekvenserna av brottet eftersom individen inte upplever 

som att någon skadas av brottet. 

  

Motiven 

  

Resultatet visade att det var en jämn fördelning mellan interna och externa attributioner som 

förklaringar till brotten. Det är värt att uppmärksamma eftersom tidigare forskning har visat 

att människor tenderar att förklara sitt eget beteende med yttre attribution medan andras 

beteende istället förklaras med inre attribution (Rotter, 1966). Resultatet beror på hur 

deltagarna tolkar informationen vilket Bsharat och Drach-Zahvy (2017) visade på hur en 

individ förklarade andras beteende utifrån deras personlighet jämfört med yttre 

omständigheter. 

Motiv med egenintresse var ett mönster som täcker 97% av deltagarna och med det fanns 

det tydliga tecken på att en stor majoritet av brotten har någon form av egenintresse som 

motiv. Det kunde vara att deltagaren inte skulle bli försenad till arbetet och därför körde för 

fort för att rädda sitt anseende eller att deltagaren inte orkade köa vid köp och därför stal det 

den ville ha. Det går även att tolka som att 97% av deltagarna hade egoistiska motiv till sina 

handlingar medan 3% hade altruistiska motiv. De 3% som bröt mot lagen för att hjälpa någon 

annan kan diskuteras då även det ligger i deltagarens intresse att hjälpa en vän och kan därför 

även tolkas som ett egenintresse. Det valdes att bortse ifrån det i databearbetningen då denna 

undersökning inte handlar om vad som är en altruistisk handling utan altruism innebär i denna 

undersökning att deltagaren bröt mot lagen för att hjälpa någon. Enligt Grantt och Burton 

(2012) är egoistiska handlingar motivationsfaktorer som bidrar till individens beteende. 

Praktiska motiv var ett mönster som upptäcktes bland brottens motiv där alla brott var 

inkluderade. Med praktiska motiv menas det att deltagaren upplevde det mer praktiskt i den 

situationen att bryta lagen, ett exempel var fildelning där deltagaren bröt mot 

upphovsrättslagen. Det var det näst vanligaste brottet i undersökningen som stöds av Wingrov 

et al. (2011) som visade att fildelning är ett vanligt brott att begå. Fildelning är ett brott som 

upplevs som dolt av individen då den gör det i ensamhet där ingen ser. I Sverige är det 

dessutom få individer som blir dömda för det. Rent praktiskt kan vissa tycka att det är enklare 

att ladda ner exempelvis en film olagligt än att hyra eller köpa den. Fildelning är även ett brott 

med ekonomiska motiv eftersom du slipper betala för produkten som laddas ner. 

Ifall ett brottsligt beteende är vanligt eller ovanligt förekommande kan påverka ifall det är 

ett praktiskt motiv. Ett vanligt förekommande brottsligt beteende är mer socialt accepterat och 

det klassas som ett praktiskt motiv då det är mer praktiskt att göra som andra och på det sättet 

slippa att bli dömd på ett negativt sätt. Det betyder inte att allt som är olagligt orsakar att 

omgivningen anser att du är avvikande utan det kan ha den motsatta effekten ifall det är 

vanligt förekommande att bryta just den lagen. 

Vissa lagar är mer socialt accepterade att bryta än andra exempelvis fortkörning och 

fildelning. Idag blir det ovanligare att hyra eller köpa film, detta påverkas även av alla 

streamingtjänster som finns tillgängliga men även normen att fildelning är ett socialt 
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accepterat brott. Att handlingar bedöms olika hårt utifrån social acceptans behandlas av 

Lindström et al. (2017) oberoende ifall handlingen i sig är egoistisk eller altruistisk. Detta 

påverkar även trafiken genom att ifall en individs medtrafikanter kör för fort upplevs det mer 

accepterat att göra det själv. Om individen följer hastighetsbegränsningen kan beteendet 

uppfattas som avvikande av medtrafikanterna även om individen följer lagen eftersom normen 

i det sammanhanget är att bryta mot lagen. I denna undersökning var det flera deltagare som 

uppgav att de körde för fort för att andra medtrafikanter gjorde det. Det stöds även av den 

svenska modellen för fartkamerasystem där resonemanget var att bilförare kör för fort för att 

det är socialt accepterat och att bilförarna är dåligt informerade om konsekvenserna (Belin et 

al. 2010). 

Maslows behovstrappa (1987) innehåller människans behov som fungerar som 

motivationsfaktor till deras handlingar och kan motivera att bryta mot lagen. Ett exempel var 

de deltagare som uppgav att de hade brukat narkotika för att de ville testa. Utifrån Maslows 

behovstrappa hör detta ihop med kunskapsbehovet eftersom deltagarna var nyfikna på att 

prova narkotika. Denna nyfikenhet var ett behov som de ville tillfredställa och blev då en 

motivationsfaktor. 

De tre faktorerna i självbestämmandeteorin (Deci & Ryan, 1985) påverkade individernas 

motivation att bryta mot lagen. Social meningsfullhet kan få människor att bryta lagen ifall de 

tillhör en subkultur som tenderar att bryta lagen, det sociala behovet blir starkare än att följa 

lagen. Känsla av kompetens är rotad i individens egen förmåga och när denna brister minskar 

individens motivation. Resultatet visade att egen oförmåga var ett motiv till att bryta mot 

lagen vilket kan tolkas som att individen ökar sin känsla av kompetens eller egna förmåga 

genom att begå ett brott. Faktorn självbestämmande står i konflikt med lagarna eftersom 

själva lagstiftningen begränsar individens självbestämmande. Begränsningen bidrar till att 

individens motivation att följa lagen sjunker och en ökad motivation går att uppnå om de tre 

faktorerna ökas. 

Resultatet visade att det var få deltagare som uppgav juridiskt ifrågasättande som motiv till 

brotten vilket visade på att deltagarna som inte uppgav det som motiv ansåg att lagen var 

rimlig. Trots uppfattningen att lagen var rimlig valde de att bryta den och på så sätt ställde sig 

dessa deltagare sig över lagen. Deltagaren ansåg alltså att lagen i sig var rimlig men utifrån 

deras situation eller omständigheter var det ändå rimligt att bryta mot lagen. Det kan tyckas 

motsägelsefullt men som Batson och Thompson (2001) visade i sin studie vill individen 

undvika kostnaderna som det innebär att leva efter sin moral vilket kan leda till ett omoraliskt 

beteende.  

 

Perspektiv på beslutsfattande 

  

Beslutsfattande var en process som deltagarna använde för att överväga att begå brottet. 

Människor använder sig av flera stilar när de fattar beslut men ett är oftast mer dominant. De 

fem beslutsstilar (Scott & Bruce, 1995) kopplades till resultatet med de fem subkategorierna 

för motiven. Rationell stil innebär att individen söker information och systematiskt bedömer 

alternativen. Individen använder sig av sin egen kognitiva bedömning utifrån situationella 

förutsättningar för att fatta rationella beslut. Drivkraft kan även ha en inverkan genom att 

individen fattar rationella beslut utifrån att hjälpa andra eller ekonomiska motiv. Individen 

resonerar sig fram till ett rationellt beslut ifall det är värt att bryta mot lagen. 

Undvikande stil har en individ som inte vill fatta beslut själv, individen undviker att fatta 

beslut genom att låta andra människor i omgivningen fatta besluten. Detta kan kopplas till 

personrelaterade bevekelsegrunder då det handlar om egen oförmåga och egen 

tillfredsställelse. Individen som följer denna stil har en oförmåga att fatta beslut själv och för 
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att tillfredsställa sina behov kring beslutsfattande och karaktärsbrister undviker den att fatta 

beslutet. Beroende stil låter individen råd från andra människor ha stor inverkan i 

beslutsfattandet. Denna stil kopplas till social sanktionering där individens behov av social 

acceptans prioriteras före sin egen åsikt. 

Spontan stil innebär att individen vill fatta ett beslut snabbt och denna stil kopplas till 

situationella omständigheter och situationella förutsättningar. Situationella omständigheter 

appliceras här genom att det finns ett behov av att fatta ett beslut i stunden och då ska det helst 

gå fort i samband med spontan stil. Situationella förutsättningar innebär förutsättningar för att 

begå brottet, exempel kan vara låg upptäcktsrisk eller tillgänglighet. Detta passar in under 

spontan stil genom att ifall upptäcktsrisken uppfattas som låg kan det bli ett spontant och 

oplanerat brott då individen har möjligheten till det. 

Intuitiv stil innebär att individen låter känslorna helt osystematiskt styra vilket kan kopplas 

ihop med situationella omständigheter och social sanktionering. Situationella omständigheter 

innebär att individen agerar efter situationen och hur den känner och är på så sätt 

osystematiskt. Social sanktionering innebär att individen agerar efter social acceptans och sina 

känslor inför det, individen har ett behov av social acceptans och då påverkar det 

beslutsfattandet. Den mest dominerande beslutsstil individen använder vid sitt beslutsfattande 

påverkar den upplevda stressnivån och sömnen. Beroende stil och undvikande stil leder till 

ökad stress (Allwood & Salo, 2012). Resultatet i denna undersökning visade att deltagarna 

påverkades av social sanktionering där andra människors beteende var ett motiv till brotten 

vilket kan kopplas till beroende stilen eftersom individerna är beroende av andra människors 

acceptans och råd. 

Det finns fler faktorer som påverkar beslutsfattande till exempel stress och situationens 

omständigheter. Situationella omständigheter var den största av de fem subkategorierna med 

tvingande omständigheter som en subkategori där motiven bland annat var att deltagarna hade 

bråttom och att trafiken gick för sakta vilket är tecken på stressade situationer. Att stress 

påverkar beslutsfattande är tydligt men på vilket sätt det påverkar skiljer sig forskningen åt. 

Shields et al. (2016) visade i sin studie att stress bidrar till bättre och snabbare beslut medan 

Starcke och Brand (2016) visade att stress bidrar till ofördelaktiga beslut som innebär en ökad 

risk. 

Människor har en orealistisk optimism gällande risken att råka ut för en olycka och att det 

endast drabbar andra och inte individen själv (Sheppherd et al., 2013). När en individ 

upplever att den har kontroll över situationen tror de att risken är låg (Kos & Clarke, 2001). 

Exempel på orealistisk optimism och kontroll visade även resultatet i denna undersökning då 

flera deltagare uppgav att de upplevde att risken för olycka var låg och att risken för att bli 

upptäckt var låg. Deltagaren gjorde alltså en bedömning av situationen och hade en 

förväntning på situationen. Dessa förväntningar bidrar till osäkra och säkra beslut (Brand et 

al., 2006). Resultatet visade att deltagarna upplevde att de fattade säkra beslut när brotten 

begicks eftersom brotten var medvetna handlingar. Situationella omständigheter, situationella 

förutsättningar och kognitiv bedömning är alla exempel på att deltagarna inte trodde att 

brotten skulle generera alltför stora konsekvenser. 

  

Metodologiska aspekter 

  

Undersökningen eftersträvade objektivitet genom att låta deltagarnas berättelser styra 

resultatet utan att döma eller misstro deras upplevelser. Det eftersträvades även hög reliabilitet 

och validitet. Reliabiliteten i undersökningen testades med ett interbedömarreliabilitetstest 

som fick ett mycket bra värde eftersom Cohen´s kappa var .80. En hög tillförlitlighet måste 
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finnas för att bedöma validiteten. Genom alla faser i undersökningen resonerades det kring 

validiteten där målet var att uppnå en hög validitet i alla led. 

När det kom till insamlingsmetoderna som användes finns det en viss problematik, till att 

börja med är ämnet i sig känsligt för vissa då det kan kännas genant att erkänna brott som 

begåtts. Eftersom data samlades in från studenter och lärare i undervisningslokaler satt de 

nära varandra och det kan uppstå en rädsla för att kurskamraten bredvid ska se vad deltagaren 

skriver om ifall den inte vill att den ska se. Detta kan ha lett till att deltagare valde att skriva 

mildare brott istället för ett grovt brott. Deltagarna var alltså inte anonyma vilket kan påverka 

resultatet och brottens karaktär. Ett annat alternativ hade varit att låta deltagarna svara på 

frågeformuläret i en annan miljö genom att exempelvis ha ett anonymt frågeformulär på 

Internet och på så sätt låta deltagaren själv välja tillfälle för att berätta om sitt brott. 

Anledningen till att detta alternativ uteslöts var att det kan uppstå problematik med ett större 

bortfall vid insamlingsmetoder när inte deltagaren svarar direkt. Metoden som valdes gav 

kontroll över bortfallet som var lågt med endast åtta deltagare. 

I bortfallet förekom det endast en som uppgav att den inte begått något brott i vuxen ålder. 

Det tyder på att många medborgare av det svenska samhället faktiskt har begått brott i någon 

form och på så sätt passar in under begreppet selektivt laglydiga medborgare. Individen som 

uppgav att hen inte hade begått något brott var 19 år vilket kan ha påverkat svaret då det var 

ett krav att brottet ska ha begåtts i vuxen ålder. Om individen hade varit äldre hade den haft 

mer tid att begå brott i vuxen ålder. 

I samband med insamlingsmetoden valdes det att inte fokusera på deltagarnas kön och 

även detta kan ha påverkat resultatet då majoriteten av deltagarna var kvinnor. Brottens 

karaktärer kan ha påverkats av detta och det kan ha blivit ett annorlunda resultat ifall det hade 

varit en jämn fördelning mellan könen. Det hade även önskats att spridningen på åldrar hade 

varit bredare än vad det var i resultatet. En större spridning hade kunnat påverka resultatet 

genom att brottens karaktär hade kunnats påverkas. I studien av Valsecchi et al. (2017) 

visades det att individer i åldersklassen 60-79 år undviker risker i större utsträckning än 

individer i åldersklassen 20-29 år vilket kan jämföras med denna undersökningen där 

deltagarna i genomsnitt var 27.4 år och alltså tillhör den yngre åldersklassen. Deltagarna i 

denna undersökning kan vara mer risktagande än om undersökningen hade utförts på äldre 

individer. Den geografiska spridningen var begränsad till en större stad i Mellansverige vilket 

kan påverka resultatet genom att brottens karaktär och motiven bakom kan skilja sig åt mellan 

olika städer som skiljer sig i antalet invånare. 

Eftersom insamlingen skedde på en högskola och deltagarna endast var studenter och 

lärare hade alla deltagare en påbörjad eller avslutad högskoleutbildning. Detta kan ha påverkat 

resultatet då utbildningsnivåerna inte hade särskilt stor variation bland deltagarna. Detta hade 

kunnat motverkas genom att samla in data på fler ställen och på så sätt fått mer variation på 

utbildningsnivån. 

Kultur kan ha en inverkan på resultatet genom att deltagare tillhör olika subkulturer som 

kan påverka deras uppfattning om social acceptans och detta påverkar vilka brott de begår 

eller eventuellt vilka brott de väljer att berätta om i frågeformulären. Det diskuterades kring 

att ha en fråga angående etnicitet i frågeformuläret men det uteslöts på grund av att det är en 

subjektiv fråga som tar fokus från undersökningens syfte. 

  

Förslag till framtida studier 

  

Det finns ett antal förslag till framtida studier där den första är att selektivt laglydiga 

medborgare ska ses som ett begrepp och undersökas mer på djupet. Det hade varit intressant 

att göra en större studie på begreppet för att finna fler mönster. Det hade även varit intressant 
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att göra en studie kring samma koncept där fokus ligger på grövre brott som hade kunnat leda 

till andra typer av mönster och slutsatser. I en liknande studie med fokus på grövre brott hade 

vikten av fullständig anonymitet spelat en större roll för att deltagarna skulle känna sig mer 

manade att berätta om brott som de begått. Ett annat alternativ hade varit att undersöka 

begreppet selektivt laglydiga medborgare utifrån andra metoder, exempelvis en kvalitativ 

studie med djupintervjuer. Djupintervjuerna skulle rikta sig till individer som känner igen sig i 

begreppet för att sedan undersöka begreppet på djupet och ställa frågor kring deras beteende, 

och motivationen bakom brotten för att få en djupare förståelse för det som påverkar 

individen. En annan metod hade även kunnat vara att göra en kvantitativ studie med fokus på 

att ta reda på hur många i befolkningen som är selektivt laglydiga medborgare men då behövs 

det först utvecklas ett mätinstrument. 

  

Slutsats 

  

Slutsatsen blev att selektivt laglydiga medborgare existerar och bör ses som ett begrepp inom 

beteendevetenskapen. Det är ett fenomen som var tydligt i denna studie och det fanns ett antal 

tydliga mönster kring motiven bakom brotten samt brottens karaktär. Mönstren för motiven 

bakom brotten var motiv med egenintresse och praktiska motiv medan mönstren för brottens 

karaktär var att brotten inte drabbar enskild individ och brotten hade lågt straffvärde. 

Motiven bakom brotten var avgörande för detta begrepp och hur det kom sig att människor 

betedde sig som de gjorde i dessa sammanhang. Att bryta mot lagen blev enklare när ens 

värderingar vägde tyngre än plikten att följa lagen. Social acceptans hade även en stor 

inverkan på hur människor ser på lagar, trots att något är olagligt kan det ses som socialt 

accepterat att bryta mot vissa lagar i vissa sammanhang. Trots detta var det juridiska 

ifrågasättandet gentemot de lagar som bröts lågt och det visade att det var socialt accepterat 

att vara en selektivt laglydig medborgare. Detta tydde även att det var mer socialt accepterat 

att vara en selektivt laglydig medborgare än att juridiskt ifrågasätta lagarna, trots att dessa 

lagar var socialt accepterat att bryta. Detta var även baserat på att brottens typ och karaktär 

ligger inom normer för vad som var social accepterat inom individens kultur eller subkultur. 
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