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I den senere tid har selvtægt fyldt en del i medierne. 
 
Betegnelsen selvtægt anvendes for det forhold, at folk reagerer på kriminalitet eller på en handling, 
som de anser for at være moralsk forkert, ved at tage tingene i egen hånd i stedet for at overlade det 
til de rette myndigheder.  
 
Særligt selvtægt i form af at lægge billeder ud på fx Facebook har været genstand for mediernes 
bevågenhed. Selvtægt på internettet handler ofte om, at man sætter navn og ansigt på en person, som 
man mener er kriminel. Eksempelvis hvis en butiksindehaver lægger overvågningsfotos ud på 
internettet af en indbrudstyv. Andre eksempler på selvtægt er urmageren, der skød på tre røvere, 
kvinden, der bankede indbrudstyve i sit hjem med et baseballbat, og manden, der fældede naboens 
træ, fordi det skyggede.  
 
I en undersøgelse gennemført af analyseinstituttet YouGov i 2014 blandt 1005 danskere i alderen 
18-74 år blev der spurgt: ”Er det i orden at tage loven i egne hænder og begå selvtægt i visse situati-
oner?”. 46 procent svarede ja, 44 procent svarede nej. I samme undersøgelse blev der spurgt: ”Har 
du selv begået selvtægt?”. Her svarede 8 procent ja. 
 
I mediernes debat udtrykkes der forbløffelse over, at fx butiksindehavere straffes, fordi de lægger 
overvågningsbilleder, der viser butikstyve, ud på Facebook. 
 
Selvtægt er ulovligt og i nogle tilfælde strafbart. Når man begår selvtægt på internettet, kan man 
risikere at blive dømt for injurier efter straffeloven eller for brud på persondataloven. Man må for 
eksempel kun dele overvågningsbilleder, hvis vedkommende, som man ser på billederne, har givet 
samtykke, hvis man giver billederne til politiet, eller hvis videregivelsen sker, fordi loven kræver det 
– eksempelvis i en retssag.   
 
 
Der ønskes en retssociologisk analyse med afsæt i ovenstående tekst og med inddragelse af 
relevant retssociologisk teori og empiri med fokus på: 
 
1. Mulige årsager til selvtægt og mulige konsekvenser heraf. 

2. Faktorer af betydning for, at lovgivning om/forbud mod selvtægt kan virke efter hensigten. 
 


