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Övervakningens effekt på individen –  
Kopplingen till fenomenet social önskvärdhet 

 
Patrik Sundgren och Magnus Wall 

 
 

Att göra det som förväntas av en, att inte sticka ut, leder i samband med en 
tilltagande övervakning till en ökad konformitet. En av anledningarna till detta 
skall vara individens drift att passa in, att vara socialt önskvärd. Detta var ett 
grundantagande inför den experimentella hypotesprövning som ligger till grund 
för aktuell studie. Även liknande studier i ämnet har bekräftat detta antagande 
vilket framgått av litteraturgenomgången inför studien. Urvalet var ett 
tillgänglighetsurval bestående av högskolestudenter i olika åldrar och av olika 
kön. Uppnådda resultat var inte de förväntade vilket i sig är intressant och torde 
kunna leda in den framtida forskningen på nya fält. 
 
Key words: social desirability, surveillance, integrity, the spotlight effect 

 
 

Inledning 
 
Övervakningen i samhället efter 11: e septemberattackerna har ökat och med det även synen på 
övervakning och vad den syftar till har i bakvattnet av terrorattackerna skiftat. Av den 
anledningen begränsas denna studie till litteratur och teorier kring övervakning som är författade 
efter den 11: e september 2001. De psykologiska teorier och begrepp som nyttjas för att belysa 
studiens hypoteser och resultat föregår dock september 2001. Övervakningen har även ändrat 
karaktär och karaktärsskiftet kan härledas till ett allt mer informationsinriktat samhälle där 
teknologin gör informationen mer lättillgänglig. Kasper (2005) målar upp en bild där 
övervakningen har gått från ett öppet transparent fenomen till en diskret dold verksamhet där 
integritetens gränser är på tillbakagång och där synliga barriärer och egendomsgränser inte längre 
är av intresse. Nu, menar Kasper, är det informationen, ens tankar och rörelser som är under 
luppen. Denna uppsats syftar till att studera övervakningssamhällets influens på den enskilde 
individens beteende ur ett psykologiskt perspektiv med begreppet Social önskvärdhet som 
utgångspunkt. Social önskvärdhet beskrivs av Friedman och Schustack (2002) som fenomenet 
där ”folk önskar framställa sig själva i ett mer fördelaktigt ljus, eller svara på ett sätt som 
tillfredsställer forskaren eller försöksledaren” och denna definition kommer att nyttjas för att 
belysa de resultat som framkommer av undersökningen. Utöver detta kommer även andra 
psykologiska begrepp att beröras, men då främst perifert. 
 
Under de kommande tre underrubrikerna introduceras läsaren till övervakning och dess 
utveckling, detta för att generera förståelse inför den undersökning och dess resultat som 
redovisas under rubrikerna metod och resultat. Det är först efter de inledande styckena som 
övervakningen sätts i relation med de psykologiska implikationerna av densamma. I denna studie 
kommer begreppet integritet att ersätta det engelska begreppet privacy. Det finns flera 
anledningar till detta: Dels så är direktöversättningen ensamhet problematisk, detta på grund av 
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att den inte går att nyttja i de kontexter som det engelska begreppet nyttjas i, men även för att de 
böjningar som kommer att behövas i studien inte kan göras av ordet ensamhet. Begreppet 
integritet delas in och förstås här inom ramen för tre områden. Dessa är tagna ifrån Bharucha et al 
(2006) och är: (a) Fysisk integritet, (b) Informationsintegritet och (c) Beslutsfattande integritet, 
vilket förstås som friheten att fatta beslut angående den egna fysiska personen och dess 
information oinskränkt. 
 
 
Övervakningens två sidor 
 
Det sker inom all övervakning en ”trade off” mellan den trygghet övervakningen syftar till att 
skaffa och den inskränkning på det privata, det egna, som den samtidigt innebär. Denna 
förskjutning av inblick kontra integritet kan ses på olika nivåer i samhället. På mikronivå kan 
exemplet som Kasper (2005) nyttjar här få verka som åskådliggörande verktyg. När en kund går 
in i en butik så vet denne på någon nivå att butiken är övervakad. Kunden ger med andra ord sitt 
tysta medgivande i ögonblicket denne träder in i butiken. Vidare menar Kasper (2005) att det sker 
en bedömning huruvida integriteten är mer värd än varan/tjänsten som ligger under övervakning, 
och om i så fall, behovet kan släckas på alternativt sätt? Ett utslag av samma fenomen på 
makronivå skulle kunna vara lagen Patriot act (Uniting and strengthening America by Providing 
Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism) som antogs i oktober 2001. 
Lagen ger myndigheterna i USA utökade övervakningsbefogenheter (Krueger, 2005). Här sker 
alltså ett utbyte av individens integritet mot en ökad upplevd trygghet. Levi och Wall (2002) 
menar att terroristattackerna den 11: e september fick balansen mellan den privata integriteten 
och övervakningen att tippa över till förmån för den sistnämnda. Givetvis finns det risker med 
utökad övervakning, detta varnar Bannister (2005) för som menar att beslut och lagar som 
resolveras i affekt efter större katastrofer eller händelser ofta kan leda till stor orättvisa.  
 
En högre frekvens av övervakning leder till ett högre missbruk av informationen som extraheras. 
Gubanski (2004) menar att användandet av övervakning endast får och skall utföras av staten, det 
skall då stå i proportion till kränkningen av individen och behovet att skydda viktigare rättigheter 
än de individuella skall föreligga. Av dessa skäl har informationsinsamlande myndigheter i 
praktiken oinskränkt tillgång till övervakningsteknologi och i vissa fall missbrukas den menar 
Gubanski (2004). En annan vinkel redovisas här i ett citat av Bannister: ”De flesta människor 
skulle föredra att staten inte hade möjligheten att följa varje steg de tar, lyssna på deras 
konversationer och läsa deras brev. Men samtidigt vill de att staten skall fånga terrorister och 
beslagta droger innan de orsakar allmänheten skada” (Bannister, 2005). Citatet ovan fångar väl 
dualismen som många upplever med ett övervakningsamhälle. I teorin skulle det gå att skapa ett 
samhälle som var helt säkert, men de integritetsinskränkningar som detta medför skulle i sig 
utgöra en oacceptabel restriktion för invånarna (Welsh, Hassiotis, O’Mahoney & Deahl, 2003). 
Då de tekniska möjligheterna till övervakning vida överstiger vad som anses vara moraliskt 
försvarbart i en rättsstat så måste lagar och regler reglera övervakningens användning och 
utformning. Lagarna måste vara konstruerade så att övervakningsorganens uppgifter kan lösas på 
ett effektivt sätt samtidigt som individens rätt till integritet inte kommer i kläm (Gubanski, 2004). 
Gubanski varnar även för att strävan efter att bli effektivare kan leda till att överträdelser mot 
lagarna och därmed att invånarnas integritet kan komma till skada. ”Löftet är ett säkrare 
samhälle, priset är statens kontroll över den privata sfären. Personlig säkerhet kan eller kan inte 
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garanteras av det allseende ögat och det allhörande örat, men den personliga friheten inskränks 
garanterat” (Madsen, 2002). Övervakningens värde för samhället kontra intrånget på individens 
privatliv är inget nytt problem, däremot tappar individens integritet mark i allt högre fart, detta på 
grund av de teknologiska framsteg som görs i samklang med ett ökat informationsutbyte över 
öppna kanaler (Bannister, 2005). Hur ser en optimal balans ut då?  Levi och Wall (2002) menar 
att balansen bör påverkas av två faktorer: Graden av rädsla som vi upplever som ett samhälle, 
samt i vilken utsträckning förändringarna i balansen skulle förstärka vår säkerhet.   
        
 
Övervakningen av idag 

 
Att inom ramen för denna undersökning redovisa vilka övervakningsmetoder som finns och hur 
dessa nyttjas av stater och företag idag är inte möjligt. Dels på grund av 
övervakningensmetodernas omfattning, men också på grund av att det i sig är av sekundär 
betydelse för studien. Under denna rubrik kommer istället främst den mer filosofiska bilden av 
övervakningen efter 11: e september att presenteras. Med andra ord, övervakningens karaktär, 
vad den idag syftar till.   
 
Efter terrorattackerna den 11: e  september 2001 växte dels kraven fram på en ny agenda rörande 
övervakningen, men också skyndades de planer som redan låg fast angående utvecklingen av 
övervakningen på (Levi & Wall, 2002). En stor arsenal av metoder har ställts till förfogande för 
de som utför övervakningen och även metoder som innan 11: e  september ansågs utgöra ett för 
stort ingrepp på den enskildes integritet är idag tillåtna. Ett stort tillväxtområde är 
massinsamlingen av information genom automatiska processer (Levi & Wall, 2002). Spridningen 
av persondatorer och nätverksuppkopplingar har skapat både behovet och möjligheterna att 
övervaka individer på helt nya sätt (Gates, 2005). Detta tillsammans med en ökad centralisering 
och samkörning av databaser med personlig information gör att det inte finns många delar av 
individens privatliv som det inte går att få fram information om (Madsen, 2002). Ett område som 
är på stark tillväxt är det biometriska området, där kända beprövade metoder som exempelvis 
fingeravtryck och irisigenkänning ingår, men även ansiktesigenkänningssystrem där stora datorer 
per automatik kopplade till kameror skannar av stora mängder individer i jakt på ”listade” 
terrorister eller brottslingar (Gates, 2005). För att få en rättvis syn på implikationerna av 
exempelvis ansiktsigenkänningssystem måste man sätta in användandet av dessa i relation till den 
informationsrevolution som pågår (Gates, 2005). Att idag koppla ihop den fysiska kroppen med 
privat information är inte längre omöjligt, det är inte ens svårt. Det är en frukt av ett samhälle mer 
beroende av information och därigenom ett resultat av behovet hos individen att hantera sin 
privata information över nätet (Nelson, 2004).  
 
Det är inte bara statsmakterna som övervakar, även privata företagare övervakar, och då främst 
sina anställda. Det lagstadgade skyddet mot intrång och integritetskränkningar i den privata 
sfären som övervakning kan orsaka reglerar bara statens rätt att övervaka (Schmitz, 2004). 
Företagare som vill kontrollera sina anställda har all rätt att göra det, vilket också tillvaratas. 2004 
utövade 80 % av företagen i USA någon form av övervakning på sina anställda (Schmitz, 2004). 
Arbetsgivarna nyttjar sig till stor del av liknande metoder som staten gör, de har tillgång till all 
information som de anställda hanterar och kommer i kontakt med likväl som att de övervakar den 
fysiska arbetsplatsen (Gates, 2005).    
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David Lyon (refererad i Gates, 2005) Menar att skiftet mot en intensifierad övervakning av 
samhället redan var på gång innan 11: e septemberattackerna men att de hjälpte till med att 
legalisera och skynda på processen. Frågan är hur långt ett öppet demokratiskt samhälle kan gå i 
sin strävan efter trygghet? Risken med ett helt säkert system för övervakning är att de som skall 
övervakas kommer på nya vägar att gå och därigenom förlorar de som övervakar helt initiativet 
(Levi & Wall, 2002). 
 
 
Inverkan på individen  
 
Som medlem i ett samhälle får man i regel offra en viss del av sin integritet. Det privata jaget kan 
med andra ord inte alltid hållas privat inom ramen för det sociala samhällets kontexter. Detta 
medför att det är väldigt lite som den enskilde individen kan göra utan att det påverkar någon 
annan inom det aktuella samhället. Följden av detta blir att samhället har ett intresse i vad den 
enskilde tar sig för. Den slutsatsen föder i sig en annan fråga: Hur skall samhället veta när 
individen gör något som samhället har intresse i att känna till? För att förtydliga, när skall 
individen övervakas? Här kommer den rutinmässiga övervakningen in, den som inte syftar till att 
aktivt och riktat samla bevis utan som syftar till att upptäcka oregelbundenheter i flöden av 
normaliteter (Bannister, 2005). Det övervakningsamhälle som har vuxit sig starkare efter 11: e 
septemberattackerna innefattar en ökning av denna rutinmässiga övervakning som främst riktas 
mot den enskilde, vanliga medborgaren (Krueger, 2005). Bannister (2005) varnar för att 
medborgarnas uppfattning av risker är politiskt sett viktigare än de matematiskt beräknade 
riskerna inför olika scenarion. Detta för att de lagar som rädslorna kan generera i sig skapar egna 
risker, exempelvis att statens övervakningsorgan nyttjar informationen i fel syften.  
 
En försvinnande liten minoritet av befolkningen i ett västsamhälle har någon insikt i hur 
omfattande övervakningen som utförs av staten och i vissa fall utav kommersiella organisationer 
är (Bannister, 2005). Faran i allmänhetens okunskap om övervakningens omfattning ligger delvis 
i att samhällets medlemmar inte vet vad staten vet om dem. Här räknar den övervakande med en 
psykologisk effekt, nämligen att den som övervakas tror att hans eller hennes förehavanden är av 
större intresse för den som övervakad än vad som i själva verket är fallet. Denna effekt kallas för 
the spotlight effect och definieras av Gilovich, Kruger och Medvec (2002) som tendensen att 
individer upplever att deras handlingar och eller uppträdande är mer uppmärksammade, bedömda 
och minnesvärda av omgivningen än vad de i själva verket är. Den Amerikanska statens 
Internetövervakning nyttjar the spotlight effect genom att skapa en osäkerhet hos dem som 
motsätter sig den sittande regimen och har Internet som forum. Detta genom att dessa individer 
kanske, men bara kanske, hamnar i blickfånget för staten, och kanske har staten en dossier om 
dem (Krueger, 2005). Detta kan i sig skapa obefogade rädslor hos individer som drar sig till 
minnes Hoover-eran på FBI (Federal Bureau of Investigation) där övervakningen utnyttjades mot 
politiskt oliktänkande istället för individer och organisationer med ett brottsligt förflutet (Donner 
refererad i Krueger, 2005). Detta går tvärt emot vad John Stuart Mill (citerad i Nelson, 2004) 
avsåg när han talade om samhällets rätt att utöva någon form av myndighet mot rättsstatens 
medlemmar: Det var för att förhindra skada mot annan (Nelson, 2004). Vidare menade Mill att 
det är samhällets plikt att ingripa i förebyggande syfte, och detta i sig då kräver en 
övervakningsfunktion.  
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Krueger talar om motstånd till övervakning och då på individnivå. Han menar att motståndet för 
tillvänjning av effekterna av övervakningen inte bara är möjlig utan de facto oundviklig just på 
grund av tillvänjningen, vidare menar han att individen bara accepterar normaliseringen av 
övervakningen i samma utsträckning som den förblir dold. Poängen här är att den i hans ögon 
aldrig kan döljas helt (Pickett, refererad i Krueger, 2005). Liksom disciplinära åtgärder i sig 
antyder möjligheten till motstånd menar Krueger att övervakningens struktur ger upphov till ett 
styvare motstånd. Ju mer övervakaren syns för den övervakade desto större blir motståndet mot 
övervakningen (Krueger, 2005). Motståndet kan komma ur det som Gould (2002) talar om, då 
han menar att den ökade övervakningen leder till att invånarna upplever sig alienerade från sina 
folkvalda och att detta i sig genererar ett motstånd mot allt som beslutas över deras huvuden. 
Bannister (2005) resonerar på ett snarlikt sätt då han konstaterar att politiskt motstånd uppstår när 
individerna vet om att de är övervakade. 
 
Ett genomgående drag i många av dessa studier är grundantagandet att individens uppträdande 
förändras när denne står under övervakning (Bannister, 2005; Gould, 2002; Krueger, 2005). 
Vetskapen om att man är övervakad framkallar alltså ett medvetet manipulerat och rent av 
onaturligt beteende hos individen. Grunden till denna beteendeförändring tycks ligga i närvaron, 
eller upplevda närvaron, av en auktoritet: Den övervakande. Denna benägenhet att lyda under en 
auktoritet utan att egentligen ifrågasätta varken syftet med eller konsekvenserna av dennes 
uppmaningar var något som Milgram undersökte under 60-talet genom sina lydnadsexperiment 
(Kowalski & Westen, 2005). Milgram lyckades då att endast genom auktoritära uppmaningar få 
försökspersonerna att dela ut vad de trodde var dödliga doser elchocker till för dem okända 
människor. Genom detta kunde man således påvisa kraften av lydnad och konformitet, vilket 
Kowalski och Westen (2005) förklarar som ”förändring av attityder eller beteende för att anpassa 
sig till rådande standard hos likvärdiga människor eller grupper”. 
 
 
Social önskvärdhet 
 
Medan Milgrams lydnadsexperiment framgångsrikt påvisar hur människans beteende förändras i 
närvaron av en auktoritet, så blir det betydligt mer komplicerat när auktoriteten endast finns 
närvarande i form av exempelvis en övervakningskamera och dennes budskap inte är lika 
påtagligt och uttalat. Även om de grundläggande psykologiska processerna är desamma så är det 
en förutsättning att människor redan vet vad som förväntas av dem, samt att de känner en vilja att 
leva upp till detta, för att övervakningen ska fungera som det är tänkt. Detta kräver alltså att det 
pågår en självreglerande process hos individen där denne själv anpassar sig till det som förväntas 
av dem. 
Detta fenomen kan förklaras med begreppet social önskvärdhet och beskrivs av Friedman & 
Schustack (2002) som fenomenet där ”folk önskar framställa sig själva i ett mer fördelaktigt ljus, 
eller svara på ett sätt som tillfredsställer forskaren eller försöksledaren”. Normalt sett betraktas 
fenomenet social önskvärdhet som ett hot mot validiteten i psykologiska studier, eftersom 
personer som vet om att de kontrolleras medvetet eller undermedvetet anstränger sig för att 
uppträda på ett visst sätt och således undergräver möjligheten för forskaren att undersöka 
naturliga beteenden i experimentella miljöer. Detta blir särskilt påtagligt i undersökningar där 
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försökspersonerna själva förväntas rapportera sina åsikter, tankar och upplevelser i olika 
situationer. 
 
En finsk studie från 2003 kunde visa på signifikanta skillnader i enkätsvar mellan 
enkätundersökningar som genomförts i publika miljöer, kontra enkätundersökningar som 
genomförts i privat miljö (Lajunen & Summala, 2003). Enkäterna i sig var identiska och 
handlade om folks attityder till bilkörning och trafikbeteende, men delades ut till två skilda 
grupper. Lajunen & Summala menar här att fenomenet social önskvärdhet kunde förklara 
skillnaderna i enkätsvar eftersom försöksdeltagarna i den publika miljön varit mer måna om att 
framstå som goda bilförare än de egentligen är, medan deltagarna i den privata miljön kunde 
betraktas som mer ärliga och tillförlitliga (Lajunen & Summala, 2003). 
 
I en amerikansk studie som publicerades 2007 har tre forskare rent av lyckats påvisa skillnader 
mellan enkäter som utförts på dator och enkäter som genomförts den traditionella vägen med 
papper och penna (Booth-Kewley, Larson & Miyoshi, 2007). Enkäten rörde attityder till så 
kallade högriskbeteenden, i detta fall om alkoholkonsumtion och oskyddat sex. Resultatet visade 
att försökspersonerna som fyllt i enkäten på dator i signifikant högre utsträckning försökt återge 
en mer positiv bild av sig själva än de som fyllt i enkäten på papper. Booth-Kewley, Larson och 
Miyoshi menar att detta kan bero på att undersökningar som utförs på dator ger en social situation 
som upplevs som mindre hämmande för försökspersonen, vilket ger särskilt tydliga skillnader i 
svar inom det valda forskningsområdet högriskbeteende och andra tabubelagda ämnen (Booth-
Kewley, Larson & Miyoshi, 2007). Även denna studie visar på sambandet mellan ökad känsla av 
övervakning och manipulerat beteende i avsikt att uppvisa en önskvärd bild av sig själv, till och 
med då studien genomförs helt anonymt och i privat miljö. 
I en liknande tysk studie har Mühlenfeld upptäckt signifikanta skillnader i svar mellan grupper 
som intervjuats anonymt över Internet och grupper som intervjuats öga mot öga via 
videoöverföring i realtid (Mühlenfeld, 2005). Mühlenfeld tillägger även att det finns signifikanta 
skillnader i uppvisat socialt önskvärt beteende på frågor där försökspersonen endast behöver tala 
om fenomenet, mot om försökspersonen tvingas medge ett visst beteende hos sig själv 
(Mühlenfeld, 2005). Det finns alltså tydliga skillnader i vilka svar som lämnas beroende på i 
vilken utsträckning försökspersonen tvingas relatera frågeställningen till sig själv och hur 
utlämnad denne upplever sig vara. Även här modifieras alltså försökspersonens svar, troligen i 
syfte att uppnå större social önskvärdhet, i takt med att frågorna och sättet frågorna ställs på 
upplevs som allt mer personliga för den utfrågade. 
 
En äldre studie från Storbritannien har påvisat liknande samband som de tidigare nämnda 
studierna, men visar även att graden av social önskvärdhet i svaren ökar i takt med att frågorna 
blir allt mer kontroversiella till sin art (Armitage & Conner, 1999). Ju känsligare frågor, desto 
mer modifierade svar från försökspersonerna. Medan de tidigare studierna innefattat frågor 
rörande trafikbeteende, sexvanor, attityder till droger, alkoholvanor etc., så berörde denna studie 
det något mindre känsliga området kostvanor. Här kunde endast svaga samband mellan testsvar 
och fenomenet social önskvärdhet påvisas, vilket tyder på att det inte blir lika påtagligt att 
beteendet hos försökspersonerna förändras när ämnet inte uppfattas som lika kontroversiellt 
(Armitage & Conner, 1999). Försökspersonerna upplever alltså inte ett lika stort behov av att 
framställa sig själva som socialt önskvärda individer när ämnet inte blir lika kontroversiellt och 
samhällets normer inte utgör lika stark påverkan på dem som inom ett mer värdeladdat ämne. 
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Flera undersökningar från 50- och 80-talet (Asch, Eagly & Carli refererade i Kowalski & Westen, 
2005) tyder på att kvinnor i publika miljöer tenderar att visa större prov på konformitet än män. I 
en studie från år 2000 har forskarna lyckats se tendenser till könsskillnader på fenomenet social 
önskvärdhet genom att undersöka hur uppvisandet av olika stereotypa könsroller har olika effekt 
på hur de olika könen förhåller sig till välgörenhetsdonationer (Louie & Obermiller, 2000). Dessa 
skillnader kunde dock ej signifikant knytas till att något av könen visade mer eller mindre strävan 
efter social önskvärdhet, utan antydde snarare att det var beroende på situation och 
försökspersonens egna likhet med den stereotypa könsroll som presenterades i studien. Louie och 
Obermillers studie från år 2000 replikerades under år 2005 av Fischer och Dubé i en studie där 
man sökte efter könsskillnader på variabeln social önskvärdhet genom att exponera 
försökspersonerna för olika typer av reklambudskap (Fischer & Dubé, 2005). Resultaten från 
denna studie visade sig vara snarlika de från Louie och Obermillers studie, men med tillägget att 
män i sällskap av andra män visar en starkare tendens till att visa upp ett socialt önskvärt 
beteende när det handlar om att upprätthålla en stereotyp mansroll än någon annan 
könskombination i något annat sammanhang. Forskningsresultaten på könsskillnader inom 
fenomenet social önskvärdhet går alltså isär och tycks till stor del bero på situation. 
 
 
Syfte och frågeställning  
 
Att finna fakta om övervakningsamhället och dess utveckling efter 11: e september bjuder inte på 
några stora svårigheter, problemet under litteratursökningarna har istället varit att hitta forskning 
och fakta kring hur övervakningen i samhället korrelerar med individernas beteende och 
beslutsprocesser. Denna studie syftar till just detta: Att sammanföra övervakningsamhällets 
påverkan på individen sett ur ett psykologiskt perspektiv.      
 
Vår forskningsansats börjar vid en av Kaspers tankegångar som hon presenterar i sin diskussion: 
”Mestadels av tiden vet inte människor om att de är övervakade eller inte, men de vet om att de 
kan vara övervakade.” Detta har uteslutande en påverkan på människan både praktiskt och 
psykologiskt” (Kasper, 2005). Denna studie syftar till att undersöka hur övervakning kan påverka 
människors beteenden, hur individens föredragna självbild inverkar på beslutsfattande-
processerna, samt hur miljöpåverkan och kollektiva värderingar inom vissa ämnen kan ha 
betydelse för beteende och moraliska värderingar i olika situationer. Vidare kommer det även 
kortfattat att undersökas om det finns någon skillnad mellan könen i hur den eventuella påverkan 
ser ut. Frågeställningen är: Utgör vetskapen om övervakningen i samhället en inverkan på 
individens beslutsfattande och beteende och kan detta i så fall härledas till fenomenet social 
önskvärdhet? 
 
 

Metod 
 
Deltagare 
 
Urvalet till denna studie gjordes genom ett tillgänglighetsurval vid en högskola i en mellanstor 
svensk stad. Deltagarna var studenter inom åldersspannet 18 – 65 år fördelade på 72 % kvinnor 
och 28 % män. Av anonymitetsskäl och då det ej ansågs vara relevant för studien samlades inte 
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deltagarnas exakta ålder in, utan dessa kategoriserades endast till grupperna 18 – 27 år, 28 - 35 år 
och 35 – 65 år. Det totala antalet försökspersoner var 80 stycken, varav 40 stycken utgjorde 
experimentgrupp och resterande 40 stycken fick utgöra kontrollgrupp. För medverkan i studien 
utgick ingen kompensation, men det informerades noggrant om att deltagande var frivilligt och 
alla svar behandlades konfidentiellt. Ett bortfall på 6 personer kunde noteras i kontrollgruppen på 
grund av ofullständiga eller oläsbara svar. Inget samband mellan dessa avvikande enkäter kunde 
dock påvisas och således får bortfallet anses vara helt slumpmässigt. Med anledning av detta 
bortfall i kontrollgruppen så utfördes testerna i experimentgruppen på samma antal personer, 
alltså 34 stycken. Det totala antalet enkäter som slutligen utgjorde grundmaterialet i 
undersökningen blev slutligen 68 stycken, fördelade på 34 stycken i experimentgruppen och 34 
stycken i kontrollgruppen. 
 
 
Material 
 
För datainsamling skapades en enkät om 20 frågor med syftet att undersöka studenternas attityder 
till fusk i samband med examinationer på skolan. Syftet med detta ämne var att ett kontroversiellt 
och värdeladdat ämne förväntades kunna ge relevanta utslag i undersökningen och passa väl ihop 
med valet av metod. Deltagarna ombads bedöma på en skala från 1 (mycket lågt) till 7 (mycket 
högt) allvarlighetsgraden i olika situationer, hur troligt det är att de själva skulle agera på ett 
förutbestämt sätt i vissa situationer, samt redogöra för sina moraliska värderingar i olika frågor. 
Enkätsvaren kategoriserades till de övergripande frågeområdena ”Moral/attityd gentemot sig 
själv”, ”Moral/attityd gentemot andra” och slutligen ”Attityd till fuskandets konsekvenser”. 
I frågeområdet ”Moral/attityd gentemot sig själv” användes följande frågor: 
 

F1: Finns det en chans/risk att du någon gång skulle kunna fuska på en salstenta? 
F4: Om du hade en omtenta som du hade gjort fler gånger tidigare och var rädd för att missa 

den igen, skulle det kunna få dig att ändra attityd och därför kunna få dig till att fuska? 
F10: Om du var tvungen att klara en salstenta för att slippa göra om en 5 poängskurs, skulle 

det vara en anledning för dig att fuska på en salstenta? 
F16: Skulle du kunna fuska på en salstenta om ett underkänt resultat skulle leda till 

ekonomiska problem, till exempel med CSN, vilka i förlängningen även kunde gå ut 
över dina närstående? 

F17: Om du ansåg att examinationskraven var orimliga och handledningen under kursen varit 
under all kritik, skulle du då kunna tänka dig att fuska på en salstenta? 

F20: Skulle avskaffandet av tentamensvakter kunna få dig själv att överväga att fuska? 
 

Ett homogenitetstest på detta index gav ett Cronbach Alpha-värde på .89. Ett högt medelvärde på 
detta index innebär att försökspersonerna absolut skulle kunna tänka sig att fuska på en salstenta, 
medan ett lågt medelvärde innebär att försökspersonerna absolut inte skulle kunna tänka sig att 
fuska. 
 
I frågeområdet ”Moral/attityd gentemot andra” användes följande frågor: 
 

F5: Om du kommer på en av dina studiekamrater med att fuska, skulle det ändra din 
uppfattning om denne personen i negativ riktning då? 
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F6: Spelar samhällets syn in i dina åsikter om fusk? 
F8: Tycker du att de disciplinära åtgärderna som du känner till för fusk är för snälla? 
F9: Skulle du berätta för någon ansvarig om du hade bevis för att någon fuskade/fuskar på 

en salstenta? 
 

Ett homogenitetstest på detta index gav ett Cronbach Alpha-värde på .64. Ett högt medelvärde på 
detta index innebär att försökspersonerna ser mycket allvarligt på människor som fuskar, medan 
ett lågt medelvärde innebär att försökspersonerna inte ser särskilt allvarligt på människor som 
fuskar. 
 
I det tredje och sista frågeområdet ”Attityd till fuskandets konsekvenser” användes följande 
frågor: 
 

F3: Tycker du att det kan vara okej att fuska på salstentor? 
F5: Om du kommer på en av dina studiekamrater med att fuska, skulle det ändra din 

uppfattning om denne personen i negativ riktning då? 
F9: Skulle du berätta för någon ansvarig om du hade bevis för att någon fuskade/fuskar på 

en salstenta? 
F12: Tror du att du skulle lära dig mindre om du vid ett enstaka tillfälle fuskade på en 

salstenta? 
F14: Om du låter bli att fuska på en salstenta, beror detta i så fall på att det är moraliskt 

felaktigt att fuska? 
 

Ett homogenitetstest på detta index gav ett Cronbach Alpha-värde på .62. Detta index innehöll en 
så kallad reversed item, det vill säga att skalan är omvänd på fråga F3 för att svarsskalan ska 
stämma överens med övriga frågor i detta frågeindex. Ett högt medelvärde på detta index innebär 
att försökspersonerna ser mycket allvarligt på fusk och anser att det får starka negativa 
konsekvenser, medan ett lågt medelvärde innebär att försökspersonerna inte ser fusk som något 
särskilt allvarligt och att konsekvenserna av det är begränsade. 
 
Övriga frågor som ställdes, men senare filtrerades bort på grund av för låga Cronbach Alpha-
värden eller för att frågan endast fyllde en demografisk eller avledande funktion i enkäten var: 
 

F2: Om du låter bli att fuska på en salstenta, beror detta isåfall på att risken att bli upptäckt 
är för stor? 

F7: Tycker du att de disciplinära åtgärderna som du känner till för fusk är för hårda? 
F11: Är anledningen till att du inte fuskar/inte alltid fuskar att du är orolig vad andra skulle 

tycka om dig om de visste? 
F14: Om du låter bli att fuska på en salstenta, beror detta i så fall på att det är moraliskt 

felaktigt att fuska? 
F15: Tror du att fusk på din skola är vanligt? 
F18: Om höga bötesbelopp infördes som straffåtgärd vid fusk, skulle detta ändra din 

inställning till fusk? 
F19: Om salstentor började genomföras utan så kallade tentamensvakter, tror du då att fusket 

skulle öka i omfattning? 
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Frågorna F2, F7, F11 och F14 var avsedda att användas i frågeindexet ”Attityd till fuskandets 
konsekvenser”. Fråga F18 var avsedd att användas inom frågeindexet ”Moral/attityd gentemot sig 
själv” samt indexet ”Attityd till fuskandets konsekvenser”. Fråga 19 var avsedd att användas i 
indexet ”Moral/attityd gentemot andra”. Dessa frågor fick dock senare filtreras bort på grund av 
för låga alphavärden. Fråga F15 ställdes endast som demografisk fråga för att användas vid 
eventuella djupgående analyser, vilka senare ej blev meningsfulla att genomföra då resultaten på 
de initiala undersökningarna ej motsvarade det förväntade utfallet. 
 
 
Procedur 
 
Kontakt etablerades med föreläsare på aktuell högskola, därefter avtalades tid och plats där 
forskarna fick chans att presentera sin studie inför studenterna på avtalad föreläsning och i 
samband med detta tillfrågades studenterna om de kunde tänka sig medverka i studien. 
Studenterna, tillika försökspersonerna, fick vid detta tillfälle information att det skulle röra sig 
om en enkät gällande studenters attityd till tentamensfusk. Detta för att det ansågs begränsa 
undersökningens utslag om försökspersonerna. I detta skede gjordes deltagarna medvetna om att 
det i själva verket rörde sig om ett experiment. Informationen om studiens egentliga syfte och 
utformning tilldelades försökspersonerna först efter att undersökningen genomförts och 
ytterligare en gång tillfrågades försökspersonerna om deras svar fick användas i undersökningen. 
De studenter som valde att delta i studien delades genom lottning in i experimentgrupp kontra 
kontrollgrupp och tilldelades relevant information beroende på vilken grupp de tillhörde. Därefter 
avtalades tid enskilt med dem som skulle ingå i experimentgruppen medan de som placerats i 
kontrollgruppen fick fylla i enkäterna på plats i en miljö som kunde anses ge största möjliga 
anonymitet till försökspersonerna. De ifyllda enkäterna i kontrollgruppen fick deltagarna själva 
stoppa in i mitten av en hög med enkäter, detta för att försäkra dem om undersökningens absoluta 
diskretion och anonymitet. 
 
Försökspersonerna i experimentgruppen träffades enskilt på tider som de själva hade föreslagigt 
inom ramen för två veckor. Platsen för experimentet förlades till studierum på aktuell högskola. 
Detta var ett medvetet val av forskarna för att upprätthålla den experimentella kontrollen. Samma 
enkät användes som för kontrollgruppen, men istället för att försökspersonerna själva fick fylla i 
enkäten med största möjliga anonymitet, så fylldes enkäten i tillsammans med försöksledaren 
under intervjuliknande former. Syftet med detta var att öka känslan av att försöksdeltagaren var 
övervakad och att dennes svar bedömdes och värderades under själva intervjun. Tidsåtgång för 
varje intervju varierade mellan tio och trettio minuter. Inga följdfrågor ställdes dock under 
intervjun, utan endast de frågor som fanns med i själva enkäten behandlades. Syftet med dessa 
skilda tillvägagångssätt var att se om någon skillnad i svar kunde påvisas mellan kontrollgruppen, 
som inte på något sätt övervakades under undersökningen, och experimentgruppen, i vilken 
känslan av att vara övervakad söktes maximeras. För att bibehålla deltagarnas anonymitet erbjöds 
de som ville ta del av undersökningens resultat att fylla i sin mailadress på ett separat blad som ej 
kunde sammankopplas med den ifyllda enkäten. I övrigt samlades inga personuppgifter om 
deltagarna in. 
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Resultat 
 
Medelvärden och standardavvikelser, t-värden och signifikansnivåer hos de olika gruppernas svar 
finns redovisade i Tabell 1. Tre stycken oberoende t-test utfördes med gruppindelning som 
oberoende variabel och respektive frågeområde som beroende variabel. I det första frågeområdet 
Moral/attityd gentemot sig själv visade kontrollgruppen en något starkare benägenhet att kunna 
tänka sig att fuska (M = 2,77, SD = 1,44) än vad experimentgruppen visade sig göra (M = 2,56, 
SD = 1,51). Det fanns dock endast en mycket liten skillnad mellan grupperna, vilken heller inte 
visade sig vara signifikant (t66 = 0,60; p = 0,55). I det andra frågeområdet Moral/attityd gentemot 
andra visade sig kontrollgruppen ser allvarligare på folk som fuskar (M = 3,72, SD = 1,09) än 
vad experimentgruppen gjorde (M = 2,85, SD = 1,14). Skillnaden mellan grupperna på detta 
index var signifikant ända ner på 1%-nivån (t66 = 3,24; p = ,002). I det tredje och sista 
frågeområdet Attityd till fuskandets konsekvenser visade det sig att kontrollgruppen såg mer 
allvarligt på fusk och dess konsekvenser (M = 4,41, SD = 0,97) än vad experimentgruppen gjorde 
(M = 3,66, SD = 1,09). Även skillnaden mellan grupperna på detta index var signifikant ända ner 
på 1%-nivån (t66 = 2,96; p = ,004). 
 
Tabell 1 
Medelvärden (och standardavvikelser) hos experimentgrupp och kontrollgrupp för de tre 
övergripande frågeområdena. 
 

  Grupp   

Frågeområde n Kontrollgrupp Experimentgrupp t p 

Moral/attityd -> själv 68 2,77 (1,44) 2,56 (1,51) 0,60 ,549 

Mora/attityd -> andra 68 3,72 (1,09) 2,85 (1,14) 3,24 ,002 

Attityd -> konsekvenser 68 4,41 (0,97) 3,66 (1,09) 2,96 ,004 

 
 
Vidare utfördes tre stycken separata tvåvägs oberoende anovor i syfte att undersöka eventuella 
könsskillnader samt eventuella skillnader i förändrad attityd beroende på grupptillhörighet hos de 
båda könen. Resultatet av dessa anovor finns redovisade i Figur 1-3. I det första frågeområdet 
Moral/attityd gentemot sig själv visade männen upp en marginellt starkare tendens till att kunna 
tänka sig att fuska (M = 2,76, SD = 1,44) än vad kvinnorna gjorde (M = 2,63, SD = 1,49), detta 
oavsett grupptillhörighet. Denna skillnad var dock ej signifikant (F(1,64) = 0,12; p = 0,73). Inga 
som helst signifikanta interaktionseffekter på variablerna kön och grupp kunde påvisas (F(1,64) 
= 0,001;p = 0,98. 
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Figur 1. Bedömd risk att försökspersonen själv skulle fuska. Skalan sträcker sig från 1 (inte alls 
troligt) till 7 (mycket troligt). 
 
I det andra frågeområdet Moral/attityd gentemot andra tenderade kvinnorna att se allvarligare på 
folk som fuskar (M = 3,44, SD = 1,06) än vad männen gjorde (M = 2,88, SD = 1,44). Skillnaden 
mellan grupperna på detta index var dock ej signifikant på 5%-nivån (F(1,64) = 3,02;p = ,087). 
En antydan till interaktionseffekt kunde uppmärksammas då männen tenderade att uppvisa en 
större attitydförändring till andras fusk beroende på gruppindelning än vad kvinnorna gjorde. 
Trots en antydan till interaktionseffekt var resultatet dock ej signifikant (F(1,64) = 1,23;p = 
0,27). 
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Figur 2. Bedömd attityd till andras människors potentiella fuskande. Skalan sträcker sig från 1 
(inte särskilt allvarligt) till 7 (mycket allvarligt). 
 
I det tredje och sista frågeområdet Attityd till fuskandets konsekvenser hade återigen kvinnorna en 
svag benägenhet att se mer allvarligt på fusk och dess konsekvenser (M = 4,12, SD = 1,13) än 
vad männen hade (M = 3,82, SD = 0,97). Inte heller denna skillnad var dock signifikant (F(1,64) 
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= 0,94; p = 0,34). Inga som helst signifikanta interaktionseffekter på variablerna kön och grupp 
kunde påvisas på detta index (F(1,64) = 0,06;p = 0,81). 
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Figur 3. Attityd till fusk och dess konsekvenser. Skalan sträcker sig från 1 (inte särskilt allvarligt) 
till 7 (mycket allvarligt). 
 
 

Diskussion  
 
Syftet med studien var primärt att via ett experiment söka stöd för Bannisters (2005), Goulds 
(2002) och Kruegers (2005) antaganden att individens uppträdande förändras när dennes 
beteende står under granskning. Denna studie undersöker om och i så fall hur individers 
uppträdande och uppvisade attityder förändras under övervakade respektive oövervakade 
situationer. Alternativhypotesen bestod i att människor, oavsett kön, alternerar sitt beteende 
utifrån fenomenet social önskvärdhet i situationer där de är, eller uppfattar sig själva som 
övervakade. Detta helt i linje med Lajunen & Summalas (2003) studie där det framgick att 
personer som stod under övervakning svarade mer moraliskt korrekt än de som deltagit i studien 
under full anonymitet. Detta hade i vår studie yttrat sig på så sätt att kontrollgruppen, det vill säga 
den grupp som fyllde i enkäten under fullständig anonymitet, förväntades uppvisa en mer 
realistisk attityd till ett kontroversiellt ämne, i detta fall tentamensfusk hos studenter. 
Experimentgruppen, det vill säga den grupp som övervakades och fick lämna sina svar i ett öppet 
och offentligt forum förväntades således alternera sina svar för att själva framstå som så 
moraliskt korrekta och rättrogna som möjligt. Då tidigare forskning (Armitage & Conner, 1999) 
låter göra gällande att graden av social önskvärdhet i svaren ökar i relation till hur pass 
kontroversiella frågor som ställs, så förväntades det även kunna påvisas skillnader i 
kontroversialitet beroende på om försökspersonerna bedömer sitt egna eller andras beteende. 
Denna effekt förväntades vara som starkast då försökspersonerna fick ta ställning till sitt egna 
eventuella fuskande. För att undersöka huruvida det föreligger några skillnader i attityder kring 
det egna eventuella fuskandet kontra andra individers fuskande, samt allmänna moralattityder 
kring fuskande ställdes även frågor av mer perifiär karaktär. 
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Frågorna tillhörande det första frågeindexet utgör således den huvudsakliga frågeställningen i 
studien, här kallat Moral/attityd gentemot sig själv. Det resultat som framkom under analysen 
kunde dock ej styrka några signifikanta skillnader mellan experimentgrupp och kontrollgrupp. 
Resultaten visade snarare en svag antydan att gå i motsatt riktning då kontrollgruppens svar 
visade på något högre moral än experimentgruppens svar. Då detta resultat går tvärt emot både 
tidigare forskning och den för studien formulerade alternativhypotesen finns det anledning att 
djupare analysera resultatet. Då skillnaderna mellan grupperna var så pass liten, samtidigt som 
spridningen var relativt begränsad, så antas inte ett större urval leda till ett starkare utslag. Ett 
antal orsaker kan tänkas ligga bakom avsaknaden av skillnad i undersökningens resultat. En av 
dessa kan vara att det föreligger en form av revolt mot övervakningen i linje med Kruegers 
(2005) resonemang som baseras på att ju mer den övervakande syns för den övervakade desto 
större blir motståndet mot övervakningen. I denna undersökning skulle detta innebära att den 
direkta närvaron av en försöksledare och det publika sättet att besvara frågorna för 
experimentgruppen medför en strävan att rapportera en lägre moralisk attityd gentemot fusk än 
vad försökspersonerna i själva verket besitter. En annan möjlig orsak som kan ha förbisetts av 
försöksledarna skulle kunna vara att det bland högskolestudenter finns en jargong som gör 
gällande att det är acceptabelt, eller möjligen i viss mån till och med eftersträvansvärt, att visa 
upp en liberal attityd till tentamensfusk. Följaktligen kan resultatet på detta index vara ett utslag 
av denna jargong, hellre än av studenternas faktiska åsikter och attityder. På samma sätt kan detta 
även ha bidragit till att fenomenet social önskvärdhet yttrat sig på ett annat sätt än avsett, 
nämligen att deltagarna i experimentgruppen strävar efter att visa upp en mer förlåtande och 
tolerant attityd till fusk då de besitter vetskapen att även försöksledarna, precis som dem själva, är 
studenter vid högskolan. Det kan finnas anledning att i framtiden replikera den genomförda 
studien och då föra in begreppet ingroup bias som kovariat. Meyers (2003) beskriver fenomenet 
ingroup bias som ”tendensen att ge preferens åt en grupp människor som man känner en 
tillhörighet till”, vilket i detta fall skulle utgöras av gruppen högskolestudenter. Eventuella 
könsskillnader kunde ej påvisas i detta index, men även om resultatet var tämligen långt ifrån 
signifikant så bör inte några definitiva slutsatser dras av detta resultat då könsfördelningen i 
studien kan betraktas som något skev. Det stod alltså inte att finna några interaktionseffekter 
mellan variablerna kön kontra grupp. Följaktligen agerar inte kvinnor eller män olika under 
betingelsen övervakning. 
 
I det andra indexet som vi valt att kalla Moral/attityd gentemot andra undersöktes hur 
respondenten ser på andra som fuskar. Här detekterades en skillnad mellan kontrollgrupp och 
experimentgrupp som var signifikant ända ner på enprocentsnivån. Resultatet på detta index kan 
tolkas som att individer som är övervakade tycks se med blidare ögon på överträdare än vad de 
som är oövervakade gör. Även detta resultat gick emot det förväntade resultatet, som var att de 
övervakade skulle se med strängare ögon på överträdelser. Detta är intressant i sig då det, 
eftersom det gick emot förväntat resultat, öppnar upp för en ny vinkel i ämnet, nämligen att den 
som är övervakad ser på sig själv och andra som potentiella överträdare och i och med detta inte 
dömer andras handlingar lika hårt. Applicerar vi begreppet ingrop bias på detta resonemang så 
kan en slutsats dras, nämligen att en individ som upplever sig som övervakad ser andra individer 
som är övervakade med samma ögon som sig själv. För att då bibehålla en positiv självbild så 
mildras bedömningarna av andras överträdelser för att skapa ett spelrum för det egna agerandet. 
Utöver skillnader mellan grupperna så fanns här en tendens till skillnad mellan könen inom 
grupperna. De kvinnor som svarat på frågorna såg allvarligare på tentamensfusk än vad de män 
som svarat på samma frågor gjorde. Kan detta bero på att kvinnor generellt har en högre 
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moraluppfattning? Eller beror det på att männen vill framstå som mer omoraliska än vad de i 
själva verket är för att de tror att det förväntas av dem i sin sociala roll som man?  Vidare 
noterades att män tycktes reagera starkare på övervakningen än vad kvinnorna gjorde, denna 
skillnad var dock ej av signifikans.  
 
Det tredje frågeindexet rör ämnet konsekvenser av fusk och kallas Attityd till fuskandets 
konsekvenser. Här kan av resultaten utläsas att kontrollgruppen såg mer allvarligt på fusk än vad 
experimentgruppen gjorde. Detta var en signifikant skillnad ända ner på enprocentsnivån. Är 
detta även ett utslag av den ingroup bias som diskuterades under frågeindex två eller har de andra 
orsaker, och vilka är i så fall dessa? En faktor kan vara att de som är oövervakade vill förvalta det 
förtroende som har getts dem, och att eventuella överträdelser skulle kunna resultera i en 
begränsning av den frihet som de i dagsläget åtnjuter. En annan faktor kan vara att de som är 
oövervakade agerar under influens av the spotlight effect (Gilovich, Kruger och Medvec, 2002) 
och att de upplever eller tro sig vara under omgivningens vakande öga trots att de inte är det. 
Denna effekt blir inte lika påtaglig på experimentgruppen då det där är uppenbart att de står under 
övervakning och de då inte behöver spekulera kring vad som kan komma att avslöjas om dem, 
vilket innebär att de kan vara rakare i sin rapportering. I likhet med frågeindex ett så stod det inte 
att finna några skillnader av signifikans könen emellan, detta var ett väntat utfall.        
 
En kritisk faktor i analysfasen är att det i indexindelningen av enkätfrågorna inte fullt ut visat sig 
finnas en godtagbar konsistens i svaren, vilket gjort att vissa frågor fått tas bort ur det index som 
de ursprungligen var tänkt att ingå i. Detta har medfört att vissa index blivit en aning urvattnade 
och för frågeindexen ”Moral/attityd gentemot andra” och ”Attityd till fuskandets konsekvenser” 
är till och med vissa av de kvarvarande frågorna desamma i båda dessa index efter att frågorna 
med lägre konsistens filtrerats bort ur indexet. Detta innebär således att de fortsatta 
analysresultaten på dessa index till viss del överensstämmer med varandra och detta bör hållas i 
åtanke vid de fortsatta analyserna av forskningsresultaten, samtidigt som det därmed kan finnas 
anledning att ifrågasätta studiens interna validitet. 
 
Vidare står och faller studiens externa validitet med hur väl det anses att det går att överföra de 
experimentella omständigheterna till icke konstruerade omständigheter i samhället. Forskarnas 
intentioner har varit att via experimentet som metod replikera upplevelsen av att vara övervakad, 
och detta utan att påtala det faktum att försökspersonerna är övervakade. Detta skulle i sin tur 
representera upplevelsen av att vara övervakad, något som individerna i samhället av idag utsätts 
för. Här anser forskarna att de har lyckats med det, då deltagarna i den övervakade 
experimentgruppen är väl medvetna om att de är övervakade trots att det inte är uttalat. Detta 
torde stå väl i korrelation med hur samhällsinvånarna upplever övervakningen: Den finns där, 
men inte alltid på ett medvetet plan. En begränsning som kan påverka resultatet är den skeva 
könsfördelningen, en medveten tanke på detta skulle kunna undanröja detta vid en replikerad 
studie. Den externa validiteten kan ifrågasättas på punkten urval så till vida att samplet endast 
bestod utav studenter, detta på grund av deras tillgänglighet inför studien. Det framkomma 
resultatets generaliserbarhet torde för validitetens skull snarare riktas mot högutbildade 
samhällsmedborgare än de som saknar högre utbildning. Den sociala önskvärdheten var en 
grundläggande faktor i denna studie, men att utfallet blev tvärtom mot förväntat utfall ses inte 
som ett nederlag, utan snarare som en intressant möjlighet till nya studier i angränsande områden. 
Vad det beror på att den sociala önskvärdheten fick motsatt effekt än förväntat mellan 
kontrollgrupp och experimentgrupp är ett uppslag som skulle kunna verka som utgångspunkt i 
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vidare studier. Andra intressanta uppslag för vidare studier är de resultat som framkommit i index 
två, att kvinnor verkade ha en högre moraluppfattning kan vara av stort intresse för framtida 
studier. Likaväl som att männen under resultatet i samma index verkade reagera starkare på 
övervakningen är båda väldigt intressanta resultat som är värda att studera vidare. Inriktningen i 
en sådan studie skulle kunna vara att undersöka om det finns en skillnad i moraluppfattning 
könen emellan alternativt vilka som påverkas mest av övervakning. Finns det incitament för 
kvinnor att verka mer moraliska och i så fall varför påverkas inte de i samma utsträckning av 
övervakningen? 
 
Hur kan då de i denna studie framkomna resultat appliceras på vårt samhälle? Till att börja med 
kan det finnas anledning att ifrågasätta den typ av övervakning som brukas idag, samt dess 
syften. Resultaten i denna studie tyder på att dagens övervakningssamhälle verkar 
kontraproduktivt mot dess syfte. Detta skulle i så fall betyda att övervakning i preventiv form 
snarare uppmuntrar till överträdelser snarare än att avskräcka från dem. Övervakningens 
betydelse skall dock ej avfärdas endast på grund av detta då den fortfarande äger sitt berättigande 
som utredande verktyg i fall där överträdelser redan skett. Samhällets resurser för att förhindra 
överträdelser bör kanske snarare fokuseras på att bygga upp det normsystem som reglerar det 
mellanmänskliga samspelet. ”My presence in your space may influence you to act differently, but 
strictly speaking you remain free to behave as you choose” skriver Alfino och Mayes (2003), 
vilket fångar den individpsykologiska aspekten på övervakning: Övervakningssamhället sätter 
spelreglerna, men makten att bestämma över sina egna handlingar ägs fortfarande av individen. 
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