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undersøger udviklingen i danskernes moral mht. at overholde lovene siden 1997 - og på nogle punkter siden

1981. I alt 1.146 repræsentativt udvalgte danskere er udspurgt af Danmarks Statistik i 2010.
Moralen er blevet strengere, når det gælder spirituskørsel, skattesnyd og forsikringssnyd. Andre handlinger,
bl.a. hæleri og biltyveri, bedømmes lidt mildere end før. Trods stramninger i lovene viser det sig, at socialt

misbrug bedømmes mildere end for 10-15 år siden.

Kvinder har strengere moral end mænd, og ældre er strengere end unge. Sammenligninger 1981-2010 viser, at
moralen bliver strengere over livsforløbet: Unge normbrydere ender som konservative forsvarere af normerne.

Et overraskende fund er, at danskerne ofte retter ind efter lovene. I 1997 var det en dyd at bryde forbuddet
mod børnearbejde for børn under 13 år. I 2010 er synet på børnearbejde ændret og følger den generelle

lovmoral. Noget lignende gælder synet på salg af alkohol til mindreårige.

Undersøgelsen viser, at usund levevis i dag er et moralsk spørgsmål, lidt på linje med ansvar for miljøet. Også
eftrelønnen er påvirket: Det er OK at gå på efterløn - men mindre acceptabelt end i 1997.

Bogen er opfølgning på tidligere undersøgelser fra Rockwool Fondens Forskningsenhed i 1997 og 2000.
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