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Abstract 

This study tests the hypothesis that participants primed with intuition make stronger and quicker 

moral judgements, than participants primed with rationality. 68 students (51 female and 17 male) 

were primed and then asked to read stories describing morally questionable actions. Strength and 

time of moral judgement ratings were recorded, as well as self-reported rationality, 

experientiality (intuition) and disgust levels. There was no effect of priming on moral judgement. 

However, there was a significant main effect of experientiality. Participants high in 

experientiality made stronger moral judgements ( p < .006). There was also a significant 

interaction effect between rationality and disgust level, where participants low in rationality and 

high in disgust level made the strongest moral judgements (p < .001). Results are discussed in 

terms of Haidt’s (2001) Social Intuitionist Model. 
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Intuitionens påverkan på moralbedömningar 

Två vuxna syskon (bror och syster) som tyckte mycket om att resa tillsammans var på semester i 

Frankrike. En kväll, efter att de delat en flaska vin, hamnade de till slut i säng tillsammans. De 

blev överraskade över att de gillade att vara fysiskt intima och de fortsatte att ha en sexuell 

relation (där de använde dubbla preventivmedel) de kvarvarande två veckorna av deras semester. 

(Berättelsen är författad av Jonathan Haidt, University of Virginia, och Fredrik Björklund, Lunds 

Universitet). De flesta människor som läser ovanstående historia säger förmodligen omedelbart 

att det är fel och omoraliskt av syskonen att ha en sexuell relation. Men de har svårt för att i 

efterhand förklara varför det är fel (Haidt, Björklund, & Murphy, 2003). Vad är det som får 

människor att omedelbart säga att det är omoraliskt? Är det deras förnuft och medvetna 

reflektioner, som väger in skada, rättigheter och rättvisa innan de dömer syskonens handling? 

Eller är det en blixtsnabb inre känsla som dyker upp vid blotta tanken på incest, som gör att man 

intuitivt vet att något är fel och omoraliskt? (Haidt, 2001). Det finns inga enkla svar på om 

moralbedömningar sker rationellt eller intuitivt, men det pågår forskning inom moralområdet, 

där de två olika sidorna försöker finna övertygande argument. En av de få forskarna som har 

kommit med nya bevis som eventuellt kan ifrågasätta det rationalistiska moralresonemanget är 

Jonathan Haidt och hans social intuitionistiska modell som bland annat  beskriver de implicita 

processernas påverkan på moralbedömningarna.  

     Moralbedömningar kan definieras enligt Haidt (2001) som värderingar av det goda och onda i 

människors karaktär eller handlingar med respekt för obligatoriska kulturella eller subkulturella 

normer. Definitionen är bred och tillåter olika marginella moralvärderingar. 
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Historia 

     I Prismas stora uppslagsbok (1989) kan man hitta följande definition av moral: ”lära om vad 

som är eftersträvansvärt och om vilka handlingar som bör utföras; sedelära; andlig styrka”. 

Moral och sedelära har intresserat vetenskapen under mycket lång tid. Från flera hundra år före 

Kristi födsel och fram till 1700-talet har det centrala i moralsammanhang varit att förnuftet och 

de medvetna processerna har styrt människors moralbedömningar. Filosofen Anaxagoras som 

levde på 400-talet f.Kr. var en av de första som försökte beskriva förnuftets överlägsna roll. I en 

av hans bevarade texter beskriver han förnuftet så här: ”Allt annat har andel i allt, men förnuftet 

är utan gräns, sig självt nog och blandat med intet annat ting; det är ensamt och självständigt för 

sig” (Nordin, 1995, s.39). Cirka hundra år senare skriver filosofen Platon i sitt verk Staten om 

förnuftets betydelse för människors moraliska rättrådighet. Sokrates som är berättaren i verket, 

kommer genom sina undersökningar och logiska resonemang fram till hur man finner 

människans rättrådige natur. ”Den rättrådige tillåter ej de olika delarna i själen att syssla med 

ovidkommande ting eller att blanda sig i varandras sysslor. Nej, han besörjer väl sina egna inre 

angelägenheter, är sin egen herre och skapar ordning och fred i sitt inre.” (Platon, 300-talet f.Kr., 

2001, s.176, 177). Enligt Sokrates resonemang skapas det en enda harmonisk och måttfull natur 

av människosjälens olika delar (förnuftet, modet och begäret). Hos en rättrådig människa håller 

det starka förnuftet tillbaka passionen som ständigt lockar och begär. Handlingen som hjälper till 

att skapa och bevara detta rättrådiga tillstånd kallar han för insikt och det som styr kallar han för 

vishet (Platon, 300-talet f.Kr., 2001, s.177). Ända fram till 1700-talet dominerades vetenskapen 

inom filosofin av dessa rationalistiska teorier. En av dem som tidigt började ifrågasätta teorierna 

om förnuftets överlägsna roll över moraliska sanningar var Francis Hutcheson (1694-1747) 

professor vid Glasgow Universitet. Han hävdade att sinnena och känslan är det som ger 
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människan hennes moraliska kunskap. Hutcheson försökte bevisa att det finns ett överlägset 

sinne, det moraliska, som styr våra omedelbara moraliska reaktioner till människors goda och 

respektive onda handlingar. De goda handlingarna väcker vårt omedelbara gillande, medan onda 

handlingar väcker en omedelbar motvilja och ogillande (Nordin, 1995). En av de främsta 

efterföljarna till Hutcheson inom moralfilosofin var David Hume (1711-1776). I hans verk 

Treatise förklarar han att, det är människors önskningar och känslor som motiverar dem att 

handla på ett moraliskt sätt och inte förnuftet, som tidigare moralfilosofer ansåg. ”Förnuftet”, 

skriver Hume, ”är och bör inte vara något annat än passionernas slav. Det kan aldrig göra 

anspråk på någon annan uppgift än att tjäna och lyda dem.” (Nordin, 1995, s.360). Hume var 

övertygad om att det är vårt eget moraliska sinne som ger oss en inre känsla av vad som är 

moraliskt rätt eller fel, samt att detta moraliska sinne är djupt rotat i den mänskliga naturen.  

Rationalisterna 

     Det rationalistiska tankesättet inom moralfilosofin tog inte slut i och med Hume och hans 

teorier. När psykologin blev en egen disciplin 1879 (Galotti, 1999, p.7), fanns både det 

rationalistiska och det emotionsgrundade synsättet kvar inom moralpsykologin. På 60-talet kom 

den rationalistiska riktningen inom moralpsykologin att spela en stor roll i och med Lawrence 

Kohlberg’s utvecklingsteori, som var en del av den kognitiva revolutionen (Haidt, 2001). 

Kohlbergs stadieteorier byggde vidare på Jean Piaget’s tidigare arbete med att genom 

intervjumetoder studera de olika stegen i individers moralutveckling. Man kom bland annat fram 

till att moralutveckling sker i sex olika stadier som är lika för båda könen. Mot denna teori 

hävdar Carol Gilligan att kvinnor ofta baserar sina moralbedömningar utifrån omsorg och ansvar, 

medan män ofta lägger fokus på rättviseaspekter (Gilligan, 1993). Vidare hävdar Kohlberg’s 

teori att moralisk mognad utvecklas genom ett rolltagande, där problemlösningar nås genom att 
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se problemen från multipla perspektiv (Greene & Haidt, 2002). Dessa problemlösningar innebär 

ett rationellt tänkande, där även medvetna känslomässiga aspekter kan vägs in i resonemanget. 

Enligt Haidt stödjer Kohlberg en rationalistisk och tämligen ”Platonisk” modell, som förespråkar 

att moralbedömningar involverar medvetna kognitiva och språkbaserade tänkegångar (Haidt, 

2001). Studier som gjordes på 70- och 80-talet av Kohlberg´s efterträdare Nucci och Turiel, gick 

ofta ut på att bedöma om handlingar var rätt eller fel med utgångspunkt från moraliska regler och 

standard. Försökspersonerna ombads att tänka på konsekvenserna av en handling innan de gjorde 

sin bedömning av om det var en moralisk överträdelse. Handlingar som ledde till orättvisa, skada 

eller kränkning av folks rättigheter bedömdes falla inom den moraliska domänen (Haidt, 2001). 

Explicita och implicita moralbedömningsprocesser 

     Moral är liksom språket ett evolutionärt arv från människosläktet. Det är inbyggt i flera 

områden i hjärnan och kroppen och beskrivs bäst som delvis medfött och inte lärt. Moral fodrar 

dock information och kulturell påverkan, menar Haidt (2001).  

     Under de senaste decennierna har intresset för att studera känslornas implicita inverkan på 

moralbedömningar ökat. Den tidigare dominerande rationalistiska moralteorin har fått kongruens 

av känslornas inverkan. Om man försöker att definiera moralresonemang finner man 

genomgående att det består av flera olika steg, där åtminstone några genomförs medvetet. 

Kathleen Galotti’s definition av vardagsresonemang utesluter bestämt att det är ”any one-step 

mental processes”, som plötsliga glimtar av insikt eller magkänsla, och andra former av stundens 

intuitiva responser (Galotti, 1989, p.333). Med bakgrund av Galotti’s forskning kan man 

beskriva moralresonemang som en medveten mental aktivitet bestående av transformering av 

given information med avsikt att nå en moralbedömning (Galotti, 1999, p.401). Moralintuition 

beskrivs av Bastick, Bruner och Simon (citerat av Haidt, 2001), som slutsatser som plötsligt 
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dyker upp utan någon mental ansträngning och medveten process. Det viktigaste att poängtera är 

att intuition sker snabbt, lätt och automatiskt, så att slutresultatet men inte processen är åtkomlig 

för det medvetna. Resonemang sker långsammare, kräver någon ansträngning, och involverar 

åtminstone några steg som är åtkomliga för det medvetna (Haidt, 2001). I flera studier har det 

vist sig att de medvetna processerna har en underordnad roll vid moralbedömningar och att det är 

faktorer som ligger utanför individers medvetande som inverkar. Haidt et al. (2003) fann i sin 

studie att individer gör snabba och intuitiva moralbedömning, som de senare har svårt för att 

förnuftsmässigt förklara i efterhand. Detta tyder på att moralkognition ibland består av två 

oberoende processer. Om man återknyter till syskonen i den inledande berättelsen, kan man 

undra vilka resonemang som kan läggas fram för att stödja den omedelbara moralbedömningen 

som vissa av oss säkert gjorde. Syskonen hade sexuellt umgänge frivilligt och de använde dubbla 

preventivmedel, så ingen direkt skada skedde. Rättfärdigande av de snabba implicita 

moralbedömningarna tycks vara en efterkonstruktion, vilket Haidt (2001) också hävdar i sin 

social intuitionistiska modell. 

Priming 

     Inom social psykologin finns ett empiriskt intresse att studera hur individer interagerar med 

omgivningen i olika situationer och hur yttre faktorer påverkar oss. Som individer skiljer vi oss 

på vad vi uppfattar i vår omgivning och hur vi uppfattar det (Kunda, 2002). I enlighet med 

dragteorin kan våra egenskaper till viss del generaliseras och ses som stabila på en ytlig nivå. 

Men på individnivå förklarar dragen få psykologiska fenomen, då dessa anpassas kontinuerligt 

efter situationer med olika kontext i vår omgivning (Caprara & Cervone, 2000).  

     Historia. Vid en tillbakablick på begreppet priming för historien oss till K. Duncker’s teorier 

(citerat av Bargh, & Chartrand, 2000) från 1945, om tankesätt och kreativitet. Han menade att en 
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individs inrotade tankesätt ofta utgör hinder för nya och kreativa lösningar av problem. Som 

exempel nämns en person som skall knyta ihop två repstumpar som hänger för långt ifrån 

varandra för att båda skall nås samtidigt. Till sin hjälp har personen en hammare som han inte 

kan placera in i sammanhanget. Inte förrän någon annan person sätter en av repstumparna i 

rörelse, förstår personen att hammaren kan användas för att konstruera en pendel. Poängen i detta 

exempel är att personen inte är medveten om att repets rörelse har effekt på hans problemlösning. 

Konceptet rörelse aktiveras, vilket medför att sannolikheten ökar för att det skall influera beslut 

och problemlösning, vad vi idag kallar passiv koncept priming. Första gången termen priming 

används i litteraturen för att referera till sammanhanget om ”tillfällig inre aktivering av respons 

benägenhet” var 1951, av Karl Lashley (citerat av Bargh, & Chartrand, 2000). Han var 

intresserad av hur talets gåva kunde flyta så obehindrat och utan tills synes någon ansträngning. 

Han menade att det måste finnas en länk mellan intention och beteende, som gör talet till en 

sekventiell process. Detta kallade Lashley för ”priming av respons”. Det tog ytterligare ett par år, 

tills 1960, då Segal och Cofer (citerat av Bargh, & Chartrand, 2000) utökade betydelsen av 

begreppet priming. De menade att sannolikheten ökar för ett nyligen aktiverat koncept, att 

användas omedvetet i tolkningen av efterföljande orelaterade uppgifter. Detta var slutsatsen från 

ett experiment där försökspersoner blev exponerade för ord utan några övriga instruktioner. 

Effekten var att sannolikheten ökade för att dessa ord skulle återges i en efterföljande fri 

associationsövning. Inom socialpsykologin fick priming ett genombrott 1977 då Higgins, Rholes 

och Jones (citerat av Bargh, & Chartrand, 2000) visade att personlighetsegenskaper och inte 

enbart enstaka ord kunde primas hos försökspersoner. Experimentet startade med att deltagarna 

primades omedvetet genom att exponeras för synonymer till vissa egenskapsdrag, som en 

minnesuppgift. I ett efterföljande, som deltagarna uppfattade som ett nytt experiment, fick de 
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läsa en kort berättelse om personen Donald som utförde en rad tvetydiga handlingar. Beroende 

på vilket drag som primats hos försökspersonen i första delen av experimentet blev bedömningen 

av Donald olika. De personer som exponerats för synonymer till orden oberoende och 

äventyrslysten hade ett mer positivt intryck av Donald, än de som sett synonymer till orden 

hänsynslös och reserverad. Skillnaden från tidigare priming studier var att försökspersonernas 

respons inte begränsades till specifika lexikala ord utan vidgades till abstrakta koncept av 

personlighetsegenskaper som användes vid tolkningen av Donalds beteende. 

     Koncept. Individers motiv och beteende påverkas av vilka mentala representationer som är 

aktiverade vid perception och tolkning. Mentala representationer kan ses som koncept eller 

schema där vi lagar information och kunskap som vi använder för kategorisering, dra slutsatser, 

tolkning, kommunikation och resonemang. Inom kognitionspsykologin har man studerat hur 

dessa koncept är organiserade och vilka processer som aktiverar dem. Collins och Loftus menar 

att man kan se det som associativa nätverksmodeller med länkar och knytpunkter (Kunda, 2002). 

I punkterna finns informationen lagrad i form av koncept, egenskaper eller påstående. Aktivering 

av ett koncept kan sprida sig via nätverket till andra närbelägna koncept som då också aktiveras. 

Länkarna varierar i styrka som medför att vissa associationer är starkare än andra. Punkternas 

aktivering kan variera vid olika tidpunkter och ju mer aktiverad en punkt är, ju mer troligt är det 

att den används i samband med ny informationen. Vilka koncept som aktiveras vid ett specifikt 

tillfälle är beroende av stimuli, kontext och individen. Dessa koncept kan vara tillfälliga eller 

kroniska hos individer. Kroniska koncept kan bestå i att individer permanent hyser negativa 

tankar om en viss minoritetsgrupp. De tillfälliga koncepten är endast kortvariga (Kunda, 2002). 

Begreppet priming hänför sig till att en händelse eller stimuli aktiverar ett specifikt koncept eller 

kunskapsstruktur. För att studera de tillfälliga koncepten i laboratoriemiljö används priming 
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teknik för att aktivera dem. Primingeffekten är tillfällig och aktualiserar det primade konceptet 

under en begränsad tid. Sannolikheten för att det primade konceptet används vid tolkningen av 

nytt stimuli ökar när det aktiverats nyligen och mer frekvent (Srull & Wyer, 1979). Detta skiljer 

priming från kroniskt tillgängliga koncept eller strukturer. Dessa kan mer ses som individuella 

egenskaper och är mindre beroende av kontextuella faktorer. Priming kan ske medvetet eller 

omedvetet. Supraliminal priming innebär att försökspersonerna är medvetna om att de löser en 

uppgift, men inte att syftet med denna är att prima dem på ett visst koncept av en mental 

representation. Effekten av supraliminal priming är starkare än när primingen sker omedvetet. 

Subliminal omedveten priming sker genom bildexponering under mycket korta perioder (15-60 

msek). Perceptionen sker omedvetet och är en funktion av exponeringstid och intensitet hos 

primingstimuli (citerat av Bargh, & Chartrand, 2000). Som exempel på subliminal priming kan 

nämnas studien av Kihlström, Barnhardt, & Tataryn, och Moore (citerat av Bargh, Chen, & 

Burrows, 1996). Bilder av Pepsi Cola exponerades subliminalt under filmens gång i biografen, i 

tron om att försäljningen skulle öka. Resultatet infriade inte förväntningarna och en tänkbar 

förklaring till detta kan vara att aktiveringen inte sträckte sig till beteende konceptet att köpa 

eller dricka Pepsi. Det som aktiverades var endast en mental representation av Pepsi, Cola eller 

olika läskedrycker. Det krävdes lite mer för att aktiveringen skulle spridas till beteende 

konceptet. Men eftersom man vanligtvis dricker Pepsi, så låt oss trots allt anta att beteendet ”att 

dricka” automatiskt aktiverades. Varför reste sig biobesökarna då inte för att köpa Pepsi dryck? 

Antagligen fanns det skäl som att alla biobesökare var där för att se en intressant film och ingen 

vill missa handlingen. Dessutom skulle det vara störande för andra besökare om någon reste sig 

mitt i filmen. Många personer köper sin förtäring innan filmen börjar. Det finns många 

motstridiga mål emot att avbryta filmtittandet. Dessutom bör rimligtvis ett basalt behov av törst 
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finnas. Automatisk aktivering av ett beteende sker endast om det beteendet finns inkluderat i den 

mentala representationen hos individen. 

     Primingtekniker. Conceptual priming innebär aktivering av mentala representationer från en 

kontext, dessa utövar sedan ett passivt, oplanerat och omedvetet inflytande på efterföljande 

orelaterade kontexter tills effekten avtar (Bargh & Chartrand, 2000). Egenskapskoncept som 

aggressivitet och hänsynslös, samt stereotyper som Afro-amerikan och pensionär, är exempel på 

koncept som primats fram. Om försökspersoner uppmanas att tänka på fientlighet i olika 

situationer, har de efteråt benägenhet att bedöma tvetydiga handlingar som aggressiva. På samma 

sätt reagerar individer som exponeras för fakta om rasdiskriminering, då de i efterhand väljer att 

beskriva färgade personer som Afro-amerikan istället för kvinna, läkare eller vän (Kunda, 2002).  

En skriftlig uppgift, i form av att bilda meningar av omkastade ord ”scrambled sentence”, (Srull 

& Wyer, 1979) är en vanlig teknik som används vid supraliminal priming. Primingeffekten 

aktiveras och mäts genom att försökspersonen gör någon typ av utvärdering i avseende på primat 

koncept. Försökspersonen vilseleds under experimentets gång för att inte förstå sambandet 

mellan uppgifterna och primingen.  

     Följande två studier av Bargh, Chen och Burrows (1996) exemplifierar koncept priming 

genomförda med ”scrambled sentence” teknik. Utöver att vår benägenhet att aktivera mentala 

representationer av koncept och sedan använda dem kognitivt i kommande uppgifter, finns även 

stöd för en automatisk länk mellan perception och beteende, vilket dessa studier bekräftar. Redan 

i tidig ålder imiterar vi andra personers beteende, menar Jean Piaget (citerat av Bargh, Chen, & 

Burrows, 1996).  

     Experiment 1. Trettiofyra studenter från New Yorks Universitet deltog i studien. Innan 

experimentets början informerades de om att det utgjordes av två verbala test. Försökspersonerna 
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var slumpmässigt fördelade på de tre betingelserna i experimentet. Dessa betingelser utgjordes 

av priming av koncepten, oförskämd, artig och ett neutralt koncept. Priming skedde med 

”scrambled sentence” (Srull & Wyer, 1979) uppgift med 30 meningar, varav 15 med primingord. 

Försökspersonen informerades om att när denna hade gjort första uppgiften klar, lämna rummet 

och leta upp försöksledaren i ett intilliggande rum. Där skulle nästa uppgift äga rum och nya 

instruktioner delas ut av försöksledaren. Då deltagaren finner försöksledaren i det andra rummet 

är denna involverad i en diskussion med en annan person. Hypotesen för experimentet var att de 

som blivit primade med det oförskämda konceptet skulle avbryta konversationen snabbare än de 

som blivit neutralt primade. Längst tid skulle de deltagare vänta som hade blivit primade med det 

artiga konceptet. Tiden togs med stoppur och en tio-minuters gräns fanns, därefter 

uppmärksammades den väntande deltagaren. Efteråt följde en debriefing för att sortera ut de 

deltagare som hade förstått sambandet mellan uppgifterna och primingen. Resultatet visade att 

deltagare från den oförskämda primingbetingelsen avbröt konversationen snabbare (M = 326 

sek), än deltagare från de neutrala (M = 519 sek) och artiga (M = 558 sek) betingelserna. Studien 

visar att en passiv och automatisk aktivering av ett egenskapskoncept kan resultera i ett beteende 

som utmärker egenskapen.  

     Experiment 2. Trettio studenter deltog i experimentet och var slumpmässigt fördelade på de 

två primingbetingelserna, koncepten äldre och neutral. Försökspersonerna primades med 

”scrambled sentence” teknik som ett skriftligt verbalt test. Konceptet pensionär innehöll 

primingord relaterade till detta stereotypkoncept och det neutrala konceptet utgjordes av 

primingord orelaterade till pensionärskonceptet. När uppgiften var klar lämnade försökspersonen 

rummet. Enligt instruktioner gick han/hon en korridor för att komma till en hiss. I korridoren 

befann sig en annan experimentledare som noterade tiden det tog för försökspersonen att gå den 
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9.75 meter långa sträckan, från rummet till hissen. Hypotesen var att de försökspersoner som 

primats med pensionärskonceptet skulle gå långsammare än försökspersonerna från det neutrala 

konceptet. Vid debriefing visade sig att inga deltagare hade gissat syftet med primingen och de 

trodde inte att ordtestet påverkat deras beteende. Experimentet upprepades två gånger med olika 

deltagare och båda studierna gav samma resultat. Försökspersoner som primats med 

pensionärskonceptet (M = 8.28; 8.20 sek) gick långsammare än deltagarna från det neutrala 

konceptet (M = 7.30; 7.23 sek). Resultatet bekräftade att primingen aktiverade 

stereotypkonceptet pensionär i minnet och influerade beteende omedvetet.  

     Mindset priming innebär att försökspersonen primas att tänka på ett målinriktat sätt, i ett visst 

sammanhang. När personen tar sig an efterföljande uppgifter kommer detta tankesätt att fortsätta 

dominera (Bargh & Chartrand, 2000). I en studie av Wilson och Capitman (citerat av Bargh, & 

Chartrand, 2000) fick pojkar läsa berättelser med temat ”pojke möter flicka”. Det visade sig 

efteråt att pojkarna både log mer och betedde sig generellt vänligare mot flickorna. 

     Sequential priming används för att studera kroniska associativa strukturer till skillnad från 

tillfälliga effekter. Genom att mäta responstiden mellan primingstimuli och efterföljande 

målstimuli kan man dra slutsatser om effekten är omedelbar och automatisk eller medveten och 

strategisk. Långtidsminnet är uppbyggt av associativa strukturer som knyts samman i punkter. 

Aktivitet i nätverket sprids endast vidare där strukturer är sammanlänkade och starkare länk 

medför snabbare spridning till nästa punkt. Negativa attityder som kan vara känsliga att 

offentliggöras mäts på detta sätt. Attityderna aktiveras automatiskt och omedvetet i minnet 

(Bargh & Chartrand, 2000). 
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Social intuitionistiska modellen 

     Haidt (2001) hävdar att det centrala i den social intuitionistiska modellen är att 

moralbedömningar är snabba intuitioner som följs av mindre snabba ex-post facto 

moralresonemang, när sådana behövs. Enligt den social intuitionistiska modellen påverkar 

emotionerna våra moralbedömningar implicit, vilket gör att vi inte vet vad våra beslut grundas 

på. Vissa moraldilemman så som till exempel abort kräver dock individers medvetna 

resonemang, för att väga in olika aspekter före beslut nås, menar Haidt (2001). Den social 

intuitionistiska modellen består av fyra mera vanligt förekommande länkar och två mindre 

förekommande länkar. ”The intuitive judgement link” föreslår att moralbedömningar dyker upp i 

medvetandet som ett resultat av moralintuition. ”The post-hoc reasoning link” är en krävande 

process som syftar till att i efterhand förklara och rättfärdiga ett beslut som redan har träffats. 

”The reasoned persuation link” är ett steg vidare i processen där efterhandskonstruktionen förs 

vidare verbalt till andra för att rättfärdiga det redan gjorda beslutet. ”The social persuasion link” 

lägger tonvikt på individers anpassning till gruppnormer. Modellen hävdar att moralbedömningar 

som har gjorts av till exempel vänner eller andra har en direkt påverkan på ens egna privata 

bedömningar. Det behövs då ingen övertalning. Den social intuitionistiska modellen medger 

genom två alternativa länkar, ”The reasoned judgment link” och ”The private reflection link” att 

det privat resonemanget ibland kan leda till moralbedömningar. Sådana situationer kan vara när 

man genom sympati eller logik kan se en situation från olika perspektiv, eller när den initiala 

intuitionen är svag och kapaciteten för informationsbehandling är hög (Haidt, 2001). Dessa två 

sista länkar i modellen, är de enda som har något gemensamt med det rationella synsättet.  

     Kommentarer på Haidt’s artikel ”The emotional dog and its rational tail” (Haidt 2001)  har 

framlagts av (Pizarro & Bloom, 2003). De ifrågasätter den social intuitionistiska modellen som 
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framhåller att snabba och automatiska intuitioner är det primära i moralbedömningar och att det 

medvetna avsiktliga spelar en underordnad roll. Enligt Pizarro och Bloom hävdar Haidt (2001) 

att ”moralresonemang inte orsakar moralbedömningar; snarare är moralresonemang en 

efterhandskonstruktion frambringad efter bedömningen har gjorts”. Vidare menar han att 

moralintuition driver moralresonemanget ”just as surely as a dog wags its tail”. Det är enligt 

Pizarro & Bloom (2003) ”the rationell dog that wags the emotional tail, not vice versa”. Pizarro 

och Bloom beskriver två vägar för resonemanget att påverka moralintuitionen: 1) genom att 

forma den typen av intuitioner som uppkommer, och 2) genom att kontrollera situationen som 

framlockar dessa intuitioner. Ett exempel från verkligheten utanför laboratoriet, är när vi vill 

kontrollera situationen och endast välja att ta till oss information om våra nära och kära som är 

av positiv karaktär, så vi kan känna oss stolta. Vi vill inte bli exponerade för information som 

kan väcka vår moraliska avsmak (Pizarro & Bloom, 2003). Enligt Pizarro och Bloom finns det 

många fler exempel från världen utanför laboratoriet som visar att människor använder sig av 

aktivt resonemang i moraldilemman. I Haidt’s svar på (Pizarro & Bloom, 2003) kommentarer 

har han bland annat utrett två missförstånd av den social intuitionistiska modellen. Det ena är att 

man inte är slav under sin första intuition, utan man är mottaglig och foglig inför nya situationer 

och ny information, ”the emotional dog does learn new tricks” (Haidt, 2003). Det andra är att 

intuition innebär att det inte finns tid för djupa moralreflektioner. Haidt är för övrigt överens med 

Pizarro och Bloom om det mesta inom moralpsykologin. Den stora frågan som de är oense om 

är: hur ofta moral överläggning föregås av moralintuition, och om medvetet moralresonemang 

kan bygga vidare på den inledande intuitionen. Är det den rationella hunden som viftar på en 

emotionell svans eller är det svansen som blir viftad av en emotionell hund, undrar Haidt (2003). 

Om Filosofen Anaxagoras hade använt sig av hunden som metafor hade det förmodligen varit en 
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rationell hund med en kuperad svans. Nu finns det i alla fall en svans på hunden och om den är 

rationell eller intuitiv återstår att utreda. Debatten inom moralpsykologin och de två synsätten 

fortsätter. 

Känslors inverkan på moralbedömningar 

     Alla emotioner anses vara svar på förändringar, bemötanden eller möjligheter i världen, men i 

de flesta fall är det självet och dess intresse som är direkt berörd av dessa händelser. Från början 

utvecklades emotionerna troligtvis för att de gav snabba och pålitliga svar (Lazarus, 1991). På 

80-talet väcktes det ett intresse för känslornas inverkan i samband med moralbedömningar, för 

dessa hade i princip åsidosatts av Kohlberg i hans teorier (Greene & Haidt, 2002). De enda man 

förut hade kopplat till moralbedömningar var handlingar som påverkade saker eller människors 

psykiska välbefinnande (Haidt, Koller, & Dias, 1993). Nu började man koppla känslor som 

sympati, tacksamhet, skada, skuld och hämnd ihop med den kognitiva förmågan i 

moralbedömningar (Greene & Haidt, 2002). En studie av Haidt et al. (1993) visade att 

handlingar som inte leder till skada, som till exempel att äta sin trafikdödade hund till middag 

eller inte hålla ett löfte som getts på moderns dödsbädd, automatiskt döms som omoraliska. 

Enligt Haidt (2003) kan man dela upp emotionerna i fyra olika familjer: ”The other-condemning 

family” (förakt, ilska och äckel), ”The self-conscious family” (skam, generande och skuld), ”The 

other-suffering family” (medkänsla), och ”The other-praising family” (tacksamhet och 

befordring). Haidt et al. (1993) forskning visar på att kulturella normer och kulturellt formade 

emotioner har en omfattande betydelse för moral och moralbedömningsprocessen. 

     Äckel är en basal emotion som Darwin, enligt Haidt (2001), uppmärksammade som en 

mänsklig moralkänsla, framväxt ur den sociala instinkten från andra djur. Man vill gärna hänvisa 

dålig moral till vår djuriska natur. Detta trots att ordet äckel ofta används som en synonym till 
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omoral i situationer som inte tycks påminna om våra djuriska instinkter och arv (Rozin, Haidt, & 

McCauley, 2000).  

     Det finns vissa karaktäristiska ansiktsuttryck och handlingsmönster kopplade till 

äckelkänslan. Om något till exempel upplevs som äckligt ökar man det fysiska avståndet till det 

äckliga, för man vill absolut inte ha någon fysisk kontakt. Med alla former av äckel följer en 

motivation till att undvika, jaga bort eller på annat sätt bryta kontakten med den stötande 

upplevelsen. Detta är ofta kopplat till en motivation till att tvätta, rena eller på annat sätt bryta 

kontakten med det äckliga (Haidt, 2003). Det unika med äckel är att det är en negativ känsla som 

kan framkallas och undersökas i laboratoriemiljö på ett stabilt sätt och med en ekologisk 

validitet, som samtidigt är etisk rätt. I jämförelse med andra negativa emotioner som skam och 

ilska, erbjuder äckel ett rakt spår till ökad förståelse av vad som utlöser och resulterar i 

individuella skillnader. I studier av individuella skillnader i äckelkänslighet har Äckelskalans 

papper- och penna test visat betydande resultat gällande individers beteende (Rozin, Haidt, 

McCauley, Ashmore, & Dunlop, 1999). Äckel har en förmåga att fördöma människor för vad de 

är och inte bara för vad de gör (Haidt 2003). 

Syfte och hypoteser  

     Författarnas intresse för bland annat implicita moralbedömningsprocesser har varit en 

anledning till att just denna empiriska undersökning kom till. Studien har utformats med stöd av 

framlagda teorier och avser att bygga vidare på resonemanget att moralbedömningar sker 

intuitivt genom snabba, automatiska och omedvetna processer Haidt (2001). Detta medför att det 

är av intresse att göra en jämförelse mellan de individer som gör sina moralbedömningar intuitivt 

och de som gör dem rationellt. För att kunna studera dessa två grupper empiriskt används en 

experimentdesign som bygger på priming. De två betingelserna intuition och rationalitet avser 
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försöksledarna manipulera fram med supraliminal priming teknik. Denna teknik används för att 

effekten sägs vara starkare när försökspersonerna är medvetna om att de löser en uppgift, än om 

de primas subliminalt (Srull & Wyer, 1979). Det har inte tidigare gjorts någon studie inom det 

social kognitiva området, där priming av intuition och rationalitet har används i samband med 

moralbedömningar. Priming har använts många gånger tidigare i forskningssammanhang, men 

aldrig för att prima koncepten intuition och rationalitet. Emotionen äckel har inkluderats i 

undersökningen då detta är en basal känsla som inverkar på individers moralbedömningar (Haidt 

et al., 1993). En tidigare studie som genomförts på Lunds Universitet pekar på att äckelkänslan 

har en inverkan på individers moralbedömningar (Gedin & Larsen, 2002). Moralbedömningen i 

experimentet sker genom utvärdering av moraliskt tvivelaktiga handlingar i berättelser. Tanken 

är att intuitionsprimingen skall leda till att försökspersonerna tänker mer intuitivt och då 

använder äcklet i handlingarna som ett tecken på hur omoraliska handlingarna är. 

Rationalitetsprimingen skall leda till att personerna tänker mer logiskt och bortser från irrelevant 

äcklet när de gör moralbedömningarna. Detta leder oss till att undersöka följande hypoteser:  

• Försökspersoner som primats med det intuitiva konceptet gör strängare moralbedömningar. 

• Försökspersoner som primats med det rationella konceptet gör mildare moralbedömningar.  

• Försökspersoner som primats med intuition gör snabbare moralbedömningar än de som 

primats rationellt. 

• Personer som skattar sig som intuitiva och lättäcklade gör strängare moralbedömningar än 

rationella och mindre lättäcklade personer.  

Författarna hoppas att kombination av intuitiva moralbedömningar, äckel och priming kan ge 

nya infallsvinklar i debatten om hur moralbedömningar sker. 
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Metod 

Deltagare 

     Ett tillfällighetsurval med 71 deltagare ingick i studien. Försökspersonerna deltog frivilligt 

och anonymt. De rekryterades under sina ordinarie föreläsningstillfällen, då de fick lämna namn 

och telefonnummer. De kontaktades och tid samt plats avtalades för deras deltagande i 

undersökningen. Av de 71 deltagarna uteslöts tre ur studien med hjälp av ”funneled debriefing” 

frågorna. Resterande 68 försökspersoner fördelade sig på 51 kvinnor och 17 män. 

Försökspersonernas ålder låg mellan 19 - 47, med en medelålder på 24 år. Försökspersonerna var 

huvudsakligen svenska studenter från introduktionskurser i psykologi på Lunds Universitet. De 

71 deltagarna fördelades slumpmässigt på de tre betingelserna.  

Material och design  

     Pilotstudie. En pilotstudie i priming med manipulationskontroll inledde arbetet. Syftet med 

pilotstudien var att säkerställa att de olika primingbetingelserna var likvärdiga i avseende på 

önskad priming effekt, samt svårighetsgrad och tidsåtgång för att lösa priminguppgiften. I 

pilotstudien ingick 40 försökspersoner som rekryterades inom universitetsområdet och på Lunds 

Stadsbibliotek. Dessa fördelades lika på de tre primingbetingelserna. Detta urval ansågs kunna 

motsvara urvalet som används i huvudstudien. Försökspersonerna primades med ”scrambled 

sentence” (Srull & Wyer, 1979) tekniken på koncepten rationell, intuitiv eller den neutrala 

betingelsen hygien/hälsa (se Appendix A). För att kontrollera att primingen hade fungerat 

gjordes i pilotstudien en manipulationskontroll i två delar omedelbart efteråt då meningarna var 

färdigkonstruerade. Alla försökspersoner genomgick samma kontroll men med något avvikande 

ordning på innehållet, beroende på vilken betingelse de primats för. Detta för att fånga 

primingeffekten snabbt och effektivt. Manipulationskontrollens första del bestod av att spontant 
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skriva 15 ord där begynnelsebokstaven var given (se Appendix B). Begynnelsebokstaven valdes 

av försöksledarna så att deltagarna skulle kunna skriva ord från den betingelse de primats för. I 

den andra delen av kontrollen skulle deltagarna fylla i det ord de spontant tänkte på då vissa 

ändelser eller begynnelser av ord var givna (se Appendix C). Totalt fanns 9 ordstammar att bilda. 

Dessa övningar gick ut på att framkalla ord från den betingelse försökspersonen hade primats 

för. Slutligen svarade deltagarna på en öppen fråga om testets syfte, samt skattade pilottestets 

svårighetsgrad på en Likert skala (se Appendix C). Resultatet av manipulationskontrollen visade 

som önskat inga signifikanta skillnader hos försökspersonerna mellan priming betingelserna i 

avseende på svårighetsgrad och tidsåtgång. Det fanns fem personer som hade förstått att de blivit 

primade och uteslöts därför ur resultatbearbetningen. Styrkan på primingen var tillfredställande, 

med undantag för intuitionsprimingen som kunde ha varit något starkare (se resultatdel). För att 

förbättra intuitionsprimingen byttes ett ord ut i priming-formuläret (oberäknelig mot 

överraskande) inför huvudexperimentet.  

     Huvudexperimentet utgjordes av tre delar: priming, moralbedömning och slutligen 

frågeformulär. Betingelserna manipulerades fram genom att prima tre olika koncept hos 

försökspersonerna. En supraliminal teknik kallad ”scrambled sentence test” (Srull & Wyer, 

1979), ett papper- och penna test, användes för primingen. Försökspersonen informeras om att 

uppgiften mäter verbal förmåga. Instruktionerna var att bilda 20 grammatiskt korrekta meningar 

av omkastade ord, som till exempel, ”logiskt du skrivbord bör agera”. Ordet skrivbord utesluts 

och den grammatiskt korrekta meningen blir, ”du bör agera logiskt”. Tre olika versioner av 

”scrambled sentence” formulär konstruerades av försöksledarna (se Appendix A). Det som skilde 

formulären åt var endast primingordet. En version var avsedd för att prima konceptet rationell, en 

andra konceptet intuition och en tredje konceptet hygien/hälsa (neutrala primingbetingelsen). 
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Alla tre priming koncepten innehöll 16 meningar med ett synonymord till respektive 

primingbetingelse. De fyra resterande meningarna innehöll inget primingord. Detta anses som en 

tillfredsställande proportion (80/20) för att uppnå effektiv primingeffekt (Srull & Wyer, 1979) 

utan att avslöja primningen. Synonymorden för primingbetingelserna (se Tabell 1) valdes ur 

Microsoft Words synonym-lexikon.  

 

Tabell 1  

Primingord för de tre betingelserna 

 
Betingelse      Ord            
 

Rationell      logiskt, filosofiskt, förnuftigt, metodiskt, insikt, sakligt, 

målmedveten, välplanerad, genomtänkta, rationellt, avsiktligt, 

klarsynta, avsikt, överlagd, intelligent och förståndig. 

Intuitiv      instinktivt, fantasifullt, intuitivt, känslosamt, ingivelse, impulsivt, 

spontan, rutinmässig, oreflekterade, överraskande, ofrivilligt,  

omedelbara, inlevelse, omedveten, inspirerad och emotionell. 

Neutral      städat, hygieniskt, välvårdad, prydligt, ordning, propert, renlig, 

fräsch, hälsosamma, fint, sanerat, fina, prydlighet, fläckfri, frisk och 

snygg.           

 

 

     Moralbedömningstestet gjordes med hjälp av datorpresenterade berättelser (se Appendix D) 

som hade anpassats i programmet SuperLab Pro for Windows. Dessa berättelser var författade av 
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Jonathan Haidt, University of Virginia, och Fredrik Björklund, Lunds Universitet. 

Försökspersonerna läste och skattade tio korta berättelser i avseende på hur moraliskt fel de 

uppfattade andras handlingar. Bedömningarna gjordes utifrån en sjugradig Likert skala, 1 = inte 

alls fel och 7 = oerhört fel. Svaren registreras i poäng och responstid, genom att försökspersonen 

tryckte på någon av tangenterna 1 – 7, på tangentbordet. Testet började med ett övningsexempel, 

sedan följde de tio berättelserna. För att motverka systematiska fel och individuella skillnader 

presenterades berättelserna i slumpmässig ordning (Shaughnessy, Zechmeister, & Zechmeister, 

2003). Fyra av de tio berättelserna var kontrollberättelser, där två involverade brott mot en 

moralisk norm utan äckel och två infattade äckel men inte brott mot någon moralisk norm. Syftet 

med kontrollberättelserna var att äckel och brott mot en moralisk norm var för sig, inte skulle 

påverka moralbedömningarna i de olika betingelserna. 

     Frågeformulärsdelen bestod av tre delar: Haidt’s Äckelskala (Haidt, McCauley, & Rozin, 

1994), Epsteins Rational-Experiential Inventory (REI) (Epstein, 1999) och ”funneled debriefing” 

med manipulationskontroll.  

     Äckelskalan är översatt till svenska av Björklund och Hursti (2002) och består av två delar 

med totalt 32 frågor om bland annat mat, djur, kroppsavfall, sex, död, hygien och magi (se 

Appendix E). I den första delen indikerar deltagarna ”sant” eller ”falskt” för 16 mer eller mindre 

äckliga påstående. I den andra delen skattar försökspersonerna hur äckliga de finner de beskrivna 

upplevelserna, där 0 = inte alls äckligt, 1 = något äckligt och 2 = mycket äckligt.  

     REI består av 40 frågor (se Appendix F) som är uppdelade i två subskalor, rationell och 

experientiell. Rationell hänförs till logiskt tänkande och experientiell kan hänföras till känslor 

och intuitioner som bygger på upplevelser. Dessa subskalor är sedan indelade i fyra delskalor: 

rationell förmåga, rationell preferens, experientiell förmåga och experientiell preferens. 
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Frågeformuläret har svarsalternativen: 1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer knappast, 3 = vet 

ej/obestämd, 4 = stämmer delvis och 5 = stämmer helt. 

     Det sista formuläret konstruerades av försöksledarna som ”funneled debriefing” och 

manipulationskontroll (Appendix G). Frågorna 1 och 2 sorterade ut de försökspersoner som hade 

förstått undersökningens syfte eller hur testen var sammankopplade. Fråga 3 – 5 utgjorde 

manipulationskontroll för primingbetingelserna. Frågorna 6 och 7 registrerade de demografiska 

variablerna ålder och kön. 

 Procedur      

     Försökspersonerna som hade skrivit upp sig på våra namnlistor kontaktades per telefon och 

tid avtalades. Försökspersonerna testades anonymt i ett laboratorium på Institutionen för 

Psykologi vid Lunds Universitet. Antalet testade personer varierade mellan en och tre vid varje 

testtillfälle, beroende på att personerna själv bestämde tidpunkt för deltagandet. 

Försökspersonerna fördelades slumpmässigt på betingelserna och behandlades i övrigt lika i 

experimentet. Efter att deltagarna hälsats välkomna ombads de att ta plats vid en av de tre 

datorerna där allt fanns förberett och framlagt. De muntliga instruktionerna (se Appendix H) 

lästes upp efter ett manuskript, för att alla skulle få samma information angående hela 

testproceduren. Då det var nödvändigt att vilseleda (deception) försökspersonerna under 

primingen uppgavs testet att mäta verbal förmåga. Kompletterande instruktioner för datortestet 

fanns på monitorns första bild. Varje formulär innehöll även kompletterande instruktioner. Efter 

de muntliga instruktionerna fick försökspersonerna börja med uppgifterna. Experimentet började 

med priming, som bestod av ”scrambled sentence”. Uppgiften bestod av 20 stycken meningar 

med omkastade ord. Försökspersonerna var instruerade att skriva grammatiskt korrekta meningar 

med fyra av de fem orden. Omedelbart efter priminguppgiften följde det datoriserade 
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moralbedömningstestet, för att inte förlora någon primingeffekt. Efter övningsexemplet på 

monitorn fanns en instruktion på hur de kom vidare i testet genom att trycka på tangenten 0 

(noll). Bedömningarna av de slumpmässigt ordnade moralberättelserna registrerades genom att 

trycka på någon av tangenterna 1 till 7 på tangentbordet. När de tio berättelserna var bedömda 

följde en instruktion om att gå vidare med frågeformulären, som var den sista delen i testningen. 

Frågeformulären bestod av tre delar: Äckelskala, REI och ”funneled debriefing” med 

manipulationskontroll. Hela testet tog cirka 25 minuter att genomföra. Efter avslutat test gavs en 

kort ”debriefing” utan att avslöja undersökningens syfte. För att undvika att information läckte ut 

till potentiella försökspersoner nämnde försöksledarna medvetet inget om manipulationen. 

Informationsläckage skulle förstöra experimentet. Deltagarna fick frivilligt skriva ned namn och 

e-mailadress om de önskade att få mer information (debriefing) när uppsatsen var klar. 

Försöksledarna delade även ut sina respektive e-mailadresser för eventuella framtida frågor. 

Databearbetning 

     Datan som hade samlats in bearbetades på olika sätt och lades in i SPSS. Först kollades 

formuläret med slutfrågorna, för att ta bort de försökspersoner från studien som hade gissat syftet 

med undersökningen. Detta gjordes med hjälp av en gemensamt utformad rättningsmall för 

”funneled debriefing” frågorna 1 och 2 (se Appendix I). Försöksledarna gick oberoende av 

varandra igenom alla svaren och bedömde dessa efter de uppsatta kriterierna i rättningsmallen. 

En korrelation på interbedömarreliabiliteten gjordes för att jämföra försöksledarnas 

överensstämmelse. Korrelationen för interbedömarrelibilitet visade på r = .70. Två 

försökspersoner hade förstått syftet med studien och det fanns en tredje som var tveksam. Efter 

en gemensam diskussion och genomgång av rättningskriterierna enades försöksledarna om att 

utesluta tre försökspersoners data från studien. Två av dessa fanns i betingelsen intuitiv och en i 
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betingelsen rationell. Försökspersonerna som hade gissat syftet med undersökningen togs bort 

för att undvika missvisande resultat. 

     Data från moralbedömningarna av berättelserna, i SuperLab-experimentet, lades in i 

Microsoft Excel för att förberedas för analys i SPSS. Dessa data bestod dels av 

försökspersonernas moralbedömningar i poäng och dels hur lång tid det tog att göra 

bedömningarna. Efter att alla försökspersoners data hade bearbetats i Microsoft Excel lades de 

samman till en ”masterfil” i SPSS med varje persons värde. Nya variabler gjordes av 

medelpoängen respektive tiden för de sex experimentberättelserna. Kontrollberättelserna 

behandlades på samma sätt.  

     Äckelskala var uppdelade i två delar, där man i den första delen adderade ihop antal ”sant” 

som angetts. I frågorna 2, 9 och 13 var påståendena omvända, vilket innebar att svaret ”falskt” 

gav poäng. I den andra delen räknades svarsresultatet samman och delades därefter med två. De 

två delarnas poäng adderades och lades in i SPSS. Totalt kunde man högst få 32 poäng och lägst 

0. För att kategorisera försökspersonerna på Äckelskalan delades totalvärdena upp i kategorierna 

låga och höga. Ettor indikerade låg äckelkänslighet och tvåor hög äckelkänslighet.  

     Svaren från de 40 frågorna i REI-testet lades in i SPSS. Eftersom item 1, 2, 4, 7, 9, 12, 13, 15, 

16, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 34 och 36 var reverserat (omvänt) vändes dessa med hjälp av 

funktionen ”Transform” i SPSS. Om till exempel en försöksperson hade svarat 2 på item 9 ”Jag 

är inte särskilt analytisk i mitt tänkande” räknades det som ”4” eftersom skalan har fem 

svarsalternativ (1 – 5). Sedan summerades svaren från samtliga 40 item i REI-testet och delades 

upp i fyra delskalor: rationell förmåga, rationell preferens, experientiell förmåga och 

experientiell preferens. Dessa delskalor slogs sedan samman till en REI-rationell variabel och en 

REI-experientiell variabel för att kategoriseras i låga (märkta 1) och höga (märkta 2) grupper.  
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Resultat 

     Signifikansnivån för de statistiska analyserna är vald till .05. Signifikanstesten är tvåsidiga, 

trots att våra hypoteser är riktade. Detta medför en större säkerhet hos resultaten och minskar 

risken för Typ 1 fel, det vill säga att förkasta nollhypotesen när den är sann. Cronbachs Alpha 

testades för de sex experimentberättelserna för att säkerställa reliabiliteten hos datortestet. Ett 

värde på Cronbachs Alpha (α) = .73 ansågs tillfredställande och visar på att berättelserna var 

homogena och stabila i avseende på vad de avser att mäta (Aron & Aron, 2003).  

     Inledningsvis bör nämnas att alla resultat för den neutrala betingelsen förväntas ligga 

någonstans mellan resultaten för de två övriga betingelserna. Den neutrala betingelsen i 

primingen som bestod av hygien- och hälsa konceptet skall inte påverka moralbedömningarna i 

någon riktning, utan utgör endast kontrollgrupp i experimentet.  

     Pilotstudiens resultat visade att priminguppgiften för de olika betingelserna var likvärdig i 

svårighetsgrad, vilket var önskvärt. Detta undersöktes genom att mäta tiden det tog att lösa 

uppgiften i de olika betingelserna, samt försökspersonernas skattning av svårighetsgraden av 

uppgiften, på en Likert-skala. En one-way ANOVA visade att det fanns inga skillnader i 

svårigheter mellan betingelserna, F (2,32) = 1.603, p = .217 och inga skillnader i tid mellan 

betingelserna F (2,32) = 3.160, p = .056. För att bekräfta att primingen fungerat inom varje 

betingelse gjordes en jämförelse av antalet ord som försökspersonerna genererade i 

manipulationskontrollen. Inom varje betingelse skulle försökspersonerna generera fler antal ord 

av det koncept de blivit primade på, än ord från de två övriga betingelserna. Detta krav 

uppfylldes i de tre betingelserna (se Tabell 2). 
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Tabell 2 
 
Medelvärden och standardavvikelser för generade ord inom primingbetingelserna 
 
Betingelser  Rationella ord   Intuitiva ord    Neutrala ord 

M  SD     M  SD     M  SD 
 

Rationell   1.64 1.29    0.09 0.30    0.45 0.69 

Intuitiv   0.42 0.79    1.25 1.21    0.92 0.90 

Neutral   0.33 0.65    0.17 0.39    2.08 1.98 

 
 

 

     Medelvärdesskillnaderna för ordtyperna inom varje betingelse, testades i tre one-way 

ANOVor. Detta gav signifikanta resultat för betingelserna rationell F (2,30) = 9.713, p < .001; 

samt neutral F (2,33) = 9.064, p < .001. I betingelsen där intuition primats fanns inget signifikant 

resultat F (2,33) = 2.171, p = .130. Sammanfattningsvis kan man säga om primingen i 

pilotstudien, att de signifikanta medelvärdesskillnaderna mellan ordtyperna i betingelserna 

rationell och neutral visar att primingen fungerat. Dock fungerade primingen i betingelsen 

intuition inte lika väl.      

     Huvudexperimentets resultat av primingen granskades. För att se dess effekt på betingelserna 

i experimentet, gjordes en manipulationskontroll med hjälp av slutfrågorna i ”funneled 

debriefing”.  

Fråga 3 ”Hur mycket funderade du på berättelserna innan du gjorde dina moralbedömningar?” 

Fråga 4 ”I vilken mån gjorde du dina moralbedömningar spontant?” 

Fråga 5 ”I vilken mån baserade du moralbedömningarna på analytiskt resonemang?” 
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Tabell 3 
 
Medelvärden och standardavvikelser för manipulationskontroll i betingelserna 
 
Variabel       Rationell     Intuitiv     Neutral 

M  SD     M  SD     M  SD 
 

Funderingar      3.82 1.74    3.65 1.43    2.87 1.82 

Spontanitet      4.27a 1.70    4.70 1.33    5.52a 1.04 

Analytiskt resonemang   3.86 1.58    4.22 1.62    3.43 1.56 

 
Not. Variablerna motsvarar fråga 3 – 5 i manipulationskontrollen. 
Minimum = 1, maximum = 7. 
aSignifikant skillnad i spontanitet vid moralbedömning, mellan betingelserna rationell och neutral.  
 

      

     I en one-way ANOVA analyseras medelvärdesskillnaderna för frågorna 3, 4 och 5 mot de 

olika betingelserna. Endast fråga 4, om i vilken grad försökspersonerna gjorde 

moralbedömningarna spontant gav ett signifikant resultat F (2,65) = 4.823, p < .011. 

Försökspersonerna i den neutrala betingelsen skattade att de gjorde mer spontana 

moralbedömningar än de i den rationella betingelsen, enligt Post Hoc analysen, vilket är i 

överensstämmelse med våra förväntningar (se Tabell 3). Endast denna signifikanta skillnad 

hittades mellan de olika betingelserna i manipulationskontrollfrågorna, vilket indikerade att 

primingen inte fungerat tillfredställande under huvudexperimentets gång.    

     Datortestet inkluderade två typer av kontrollberättelser. Medelvärden och standardavvikelser i 

moralbedömningspoäng visas i Tabell 4. Den ena typen involverar brott mot en moralisk norm 

utan äckel (berättelse 7 och 8), den andra typen innefattar äckel men inte brott mot någon 

moralisk norm (berättelse 5 och 6). Dessa två typer av kontrollberättelser bör inte ha påverkats 

av primingen i någon av betingelserna, eftersom kombinationen moral och äckel inte ingår.  
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Tabell 4 
 
Medelvärden och standardavvikelser för kontrollberättelserna i betingelserna 
 
Variabel       Rationell     Intuitiv     Neutral 

M  SD     M  SD     M  SD 
 

Moral poäng      6.11 0.86    5.87 1.54    6.37 0.93 

Äckel poäng      1.80 1.06    1.72 0.95    1.93 1.22 

 
Not. Minimum = 1, maximum = 7. 
 

 

     För att bekräfta att det inte fanns några skillnader i bedömning av kontrollberättelserna mellan 

betingelserna genomfördes en one-way ANOVA. Resultatet av denna bekräftar att inga 

skillnader fanns för kontrollberättelser utan äckel F (2,65) = 1.072, p = .348 och för 

kontrollberättelser utan brott mot moralisk norm F (2,65) = 0.237 p = .790.  

 

Tabell 5  
 
Medelvärden och standardavvikelser för experimentberättelserna i betingelserna 
 
Variabel     Rationell   Intuitiv   Neutral   Total 

     M  SD   M  SD   M  SD   M  SD 
 

Poäng      5.29 1.12  5.31 1.21  5.69 0.90  5.43 1.08 

Responstid    37328 10343  36528 12636  34004 9578  35933 10868 

   
Not: För poäng är minimum = 1, maximum = 7. 
Responstid är i millisekunder. 
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     I enlighet med våra hypoteser bör försökspersoner som primats med intuition göra strängare 

och snabbare moralbedömningar än de försökspersoner som primats enligt den rationella 

betingelsen (se Tabell 5). För att testa om moralbedömning skiljer sig mellan 

primingbetingelserna i avseende på styrka och tid, gjordes en one-way ANOVA för vardera 

variabel. Inga signifikanta resultat hittades, F (2,65) = 0.979, p = .381 (poäng), samt F (2,65) = 

0.571, p = .568 (tid), och vi kan därför inte bekräfta våra hypoteser om att försökspersoner som 

primats med intuition gör strängare och snabbare moralbedömningar än personer som primats 

med rationalitet. 

     En kontroll av extremvärden (outliers) och deras eventuella inverkan på resultaten gjordes på 

de sex experimentberättelserna, både med avseende på moralbedömningarnas poäng och hur lång 

tid det tog. Eftersom det visade sig att extremvärdena inte hade någon märkbar inverkan på de 

statistiska resultaten behölls de i datamaterialet. 

     Ytterligare en hypotes var att de personlighetsegenskaperna som mättes genom självskattning 

med hjälp av REI- och Äckleskalan, skulle generera skillnader i avseende på moralbedömningar. 

Intuitiva och mer lättäcklade försökspersoner bör göra strängare bedömningar än rationella och 

mindre lättäcklade individer. REI är uppdelad i fyra delskalor: rationell förmåga, rationell 

preferens, experientiell förmåga och experientiell preferens. En korrelation mellan 

personlighetsvariablerna från REI-skalan och moralbedömningspoäng visade signifikant positiva 

samband mellan REI-experientiell förmåga och moralbedömningspoäng, r = .354, p < .003, samt 

REI-experientiell preferens och moralbedömningspoäng, r = .409, p < .001. Detta indikerar att 

personer som skattar sig själva som intuitiva också bedömer berättelserna strängare. Även 

Äckelskalan korrelerar signifikant positivt med moralbedömningspoängen, r = .376, p < .002. Ju 

mer lättäcklad en person anser sig vara, ju strängare bedömer han/hon berättelserna. 
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     Enligt skattningen på Äckelskalan är kvinnor (M = 15.35) mer lättäcklade än män (M = 

12.12). För att befästa denna skillnad mellan könen gjordes ett t-test som visade ett signifikant 

resultat, t (66) = 2.982, p < .004.  

     De två rationella REI-delskalorna slogs samman och de två experientiella delskalorna slogs 

samman till två nya medelvärdes variabler, som kategoriserades genom median-split i SPSS, för 

att få hög och låg-grupp för respektive variabel. Även Äckelskalan kategoriserades på samma 

sätt för att få en hög och låg äckelbenägenhetsgrupp. Dessa tre kategoriserade 

personlighetsvariabler användes vidare i en ”three-way factorial design” som ”fixed factors”, och 

moralbedömningspoäng som beroende variabel. 
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Figur 1. Interaktioneffekt för äckelbenägenhet och REI-rationell. 
Rationell: 1 = lågrationell och 2 = högrationell  
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     I den faktoriella analysen finns två signifikanta effekter, en huvudeffekt för REI-experientiell 

(intuitiv) F (1,59) = 8.214, p < .006, samt en interaktionseffekt för REI-rationell och Äckelskalan 

F(1,59) = 11.241, p < .001. Huvudeffekten bekräftar att försökspersoner som själv skattar sig 

som hög-intuitiva gör strängare moralbedömningar. Interaktionseffekten är en ”cross-over” 

effekt (se Figur 1). Bland de individer som uppger sig inte vara lättäcklade, är det inte så stor 

skillnad mellan hög och låg-rationella i hur de skattar moralberättelserna. Men hos de individer 

som skattar sig att tillhöra den lättäcklade gruppen, så är skillnaden större mellan hög och låg-

rationella i hur de skattar moralberättelserna, samt i motsatt riktning. Låg-rationella skattar 

berättelserna mer moraliskt fel än hög-rationella. 

Diskussion 

     Avsikten med studien var att bygga vidare på Haidt’s resonemang att moralbedömningar sker 

intuitivt med snabba, automatiska och omedvetna processer (Haidt, 2001). Tidigare forskning 

inom området har främst fokuserat på det rationalistiska synsättet, att moralbedömningar sker 

genom medvetet resonemang. Med hjälp av supraliminal priming har vi försökt att manipulera 

fram koncepten intuition och rationalitet, för att kunna jämföra försökspersonernas 

moralbedömningar, i avseende på stränghet och tid. Äckel ingick i underlaget för 

moralbedömningarna som en basal emotion då detta påverkar människors känslor i 

moralbedömningar (Haidt et al., 1993). 

     Huvudsyftet med studien blev ej bekräftat eftersom det inte fanns någon signifikant skillnad 

för moralbedömningarna mellan primingbetingelserna intuitiv, rationell och neutral. Den 

medelvärdesskillnad som fanns mellan betingelserna intuitiv och rationell var näst intill 

obefintlig, vilket var oväntat med tanke på den social intutionistiska modellen och annan 

forskning enligt Haidt (2001). Dock kan man konstatera att den totala medelvärdespoängen för 
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experimentberättelserna ligger högt (se Tabell 5), vilket indikerade att försökspersonerna 

generellt skattade berättelserna som väldigt omoraliska. Kanske är det så att man kan vara 

intuitiv i vissa situationer trots att man är rationellt lagd, och vise versa. Hypoteserna om att 

försökspersoner som primats med intuition gör starkare och snabbare moralbedömningar än 

personer som primats med rationalitet kan därför inte bekräftas. Är det så att det inte går att 

prima koncepten intuition och rationalitet? Vi kan endast spekulera i olika anledningar. 

Pilotstudiens resultat visar på att det gick att prima koncepten och på en verbal nivå återge 

begreppen. Försökspersonerna skrev i manipulationskontrollen ned ord från betingelserna som 

hade primats. I huvudstudien krävdes dock en mer komplex kognitiv bearbetning efter 

priminguppgiften, nämligen moralbedömning. Dessutom ingick äckel i moralberättelserna, vilket 

kanske påverkade effekten av primingen? Den otillräckliga primingen kanske beror på att äcklet 

i moralberättelserna tog överhand. En annan förklaring till varför primingen inte fungerat, kan 

vara Hume’s teori om att människan har ett djupt rotat inre moraliskt sinne som ger en känsla av 

vad som är moraliskt rätt eller fel (Nordin, 1995).  

     Vidare studerades förhållandet mellan individernas explicita värden på Äckelskalan och REI-

skalan. Det visade sig att det fanns ett signifikant positivt samband mellan Äckelskalan och REI-

experientiell (intuitiv) förmåga/preferens. Lättäcklade och intuitiva personer gör strängare 

moralbedömningar än rationella och mindre lättäcklade personer, vilket tyder på att äckel som 

väntat har en större inverkan på intuitiva personer. Detta resonemang bekräftades ytterligare då 

det fanns både en signifikant huvudeffekt för REI-experientiell, samt en interaktionseffekt 

mellan äckelbenägenhet och REI-rationell, då variablerna kategoriserades i hög och låg grupper. 

Personer som tillhör den låg-rationella gruppen gör strängare moralbedömningar av berättelserna 

ju mer lättäcklade de är, de har svårt för att bortse från irrelevant äckel i dessa situationer. 
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Äckelkänslan tycks fungera som en moralisk kompass som omedvetet styr deras 

moralvärderingar. Men den hög-rationella gruppen visar ett motsatt mönster, de gör mildare 

moralbedömningar ju mer lättäcklade de är. Egentligen borde styrkan av moralbedömningarna 

ligga på en konstant nivå för de hög-rationella försökspersonernas, eftersom de har förmåga att 

bortse från irrelevant äckel i sitt resonemang. Dessa resultat är i linje med vår hypotes, att 

personer som är intuitiva och lättäcklade gör strängare moralbedömningar än rationella och 

mindre lättäcklade personer. 

     Vad gäller de två typerna av kontrollberättelser fanns det som önskvärt inga signifikanta 

skillnader mellan de olika primingbetingelserna. Kontrollberättelserna användes för att kunna 

utesluta att äckel i sig inte påverkar moralbedömningen av en handling som saknar omoraliskt 

inslag. När individer gör sina moralbedömningar måste handlingen innehålla något som 

uppfattas moraliskt felaktigt för att äcklet ska ha betydelse och på så sätt öka graden av hur 

moraliskt fel handlingen upplevs (Haidt, 2003). Det har gjorts en liknande undersökning tidigare 

av studenter på Lunds Universitet som indikerar att personer använder sina känslor när de gör 

moralbedömningar (Gedin & Larsen, 2002). Det är underligt att de två kontrollberättelserna med 

enbart omoralisk handling och inget äckel genererar strängare moralbedömningspoäng än 

experimentberättelserna som inkluderar kombinationen av båda, se Tabell 4 och 5. Detta 

eftersom äckel är en basal emotion som bör ge en strängare moralbedömning enligt Haidt’s 

(2003) teori. 

     Den interna validiteten kan man säga är god när det finns; 1) kovariation (det ena orsakar det 

andra), 2) tidsordning (orsaken kommer före effekten) och 3) alternativa orsaker kan uteslutas 

(Shaughnessy, Zechmeister, & Zechmeister, 2003). Under experimentets gång hölls alla 

variabler konstanta för betingelserna med hjälp av ett standardiserat manuskript. Det enda som 
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skiljde betingelserna åt var den oberoende variabeln, som utgjordes av primingformuläret. 

Kontroll av rumstemperatur, gruppstorlek, tid på dygnet, mm ansågs inte ha avgörande betydelse 

i denna studie. Försökspersoners IQ, ålder, kön, utbildning, etcetera balanserades med hjälp av 

slumpvis fördelning ”random assignment” på betingelserna enligt en uppgjord lista. Det som 

möjligtvis kan ifrågasättas är att enbart psykologistudenter har använts i studien. Men eftersom 

det är en basal mental process som undersöks bör den troligen fungera lika hos de flesta 

individer. 

     Har det genomförda experimentet extern validitet? Kan vår undersökning hjälpa till att 

förklara hur moralbedömningar sker i verkliga livet? I vissa fall då man testar teorier i 

experiment, som i vårt fall, väljer man ibland att lägga tonvikten på den interna validiteten. Man 

är ute efter att bekräfta en specifik hypotes, som kanske inte är den mest typiska situationen i 

verkliga livet.  

     Reliabiliteten i experiment ligger i hur konsekvent och upprepbar en mätning är. Man kan till 

exempel i vårt fall utföra samma test på samma individer vid ett senare tillfälle, för att se om 

man får en bra ”test-retest reliability coefficient”. Man kan också öka reliabiliteten genom att 

mäta moralbedömningar med olika instrument (t ex många frågor som avser att mäta samma sak) 

för att testa om de är homogena. Detta gjordes på de sex experimentberättelserna i 

undersökningen och det gav tillfredsställande resultat. 

     Eftersom studien inte gav väntat resultat i samband med primingen, kan man fundera över 

förbättringar i experimentet. Möjligtvis skulle man kunna byta ut ord i priminguppgiften, men 

det är tveksamt om det skulle ge bättre resultat, eftersom primingen fungerade i pilotstudien. 

Eftersom den neutrala betingelsen inte uppvisade förväntat resultat, skulle man kunna välja ett 
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annat koncept än hygien/hälsa. Möjligen ligger hygien/hälsa för nära äckel och aktiverar därför 

även detta koncept?  

     Då forskningen inom det moralpsykologiska området hittills är relativt begränsad är det svårt 

att göra en jämförelse med tidigare studier och relatera vårt resultat till dessa. Det finns säkert 

andra infallsvinklar att studera intuitionens inverkan på moralbedömningar. Många andra känslor 

som sympati, tacksamhet, förakt och ilska har inverkan på moralen (Haidt, 2003) och skulle 

kunna ingå i experiment. Intressant är också att studera skillnader mellan olika kulturer, 

situationer och åldersgrupper vad gäller moralbedömningar. Författarna menar avslutningsvis att 

priming med de använda koncepten inte är den rätta vägen för att studera vidare om 

moralbedömningar görs intuitivt enligt Haidt’s (2001) social intuitionistiska modell.  
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                                                                       Appendix A 
Primingövning med det rationella konceptet 
 
Uteslut ett ord och bilda en grammatiskt korrekt mening med resterande fyra ord. Skriv hela 
meningen på raden bredvid. 
 
1. bort kasta långt örtte bollen  ________________________________________ 

 
2. logiskt du skrivbord bör agera  ________________________________________ 

 
3. lagd Kajsa filosofiskt är blå  ________________________________________ 

 
4. ofta förnuftig ost är hon  ________________________________________ 

 
5. lampa många arbetar metodiskt konstnärer ________________________________________ 

 
6. mycket situationen insikt blomma krävde ________________________________________ 

 
7. jag sömnig var lite skog  ________________________________________ 

 
8. allting Karl sakligt ko utför  ________________________________________ 

 
9. mycket han är målmedveten dryck  ________________________________________ 

 
10. välplanerad uppgiften korv kändes helt ________________________________________ 

 
11. träden säng från faller äpplen  ________________________________________ 

 
12. beslut föräldrar tar boll genomtänkta  ________________________________________ 

 
13. sig de rationellt beter valuta  ________________________________________ 

 
14. var helt det mjölk avsiktligt  ________________________________________ 

 
15. stol klarsynta bra är svar  ________________________________________ 

 
16. skedde cykel med det avsikt  ________________________________________ 

 
17. gräs på han kvällarna studerar  ________________________________________ 

 
18. händelse flygplan en överlagd beskrivs ________________________________________ 

 
19. han intelligent bil är alltid  ________________________________________ 

 
20. förståndig kaffe min är syster  ________________________________________ 
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Primingövning med det intuitiva konceptet 
 
Uteslut ett ord och bilda en grammatiskt korrekt mening med resterande fyra ord. Skriv hela 
meningen på raden bredvid. 
 
1. bort kasta långt örtte bollen  ________________________________________ 

 
2. instinktivt du skrivbord bör agera  ________________________________________ 

 
3. lagd Kajsa fantasifullt är blå  ________________________________________ 

 
4. ofta intuitiv ost är hon   ________________________________________ 

 
5. lampa många arbetar känslosamt konstnärer ________________________________________ 

 
6. mycket situationen ingivelse blomma krävde ________________________________________ 

 
7. jag sömnig var lite skog  ________________________________________ 

 
8. allting Karl impulsivt ko utför  ________________________________________ 

 
9. mycket han är spontan dryck  ________________________________________ 

 
10. rutinmässig uppgiften korv kändes helt ________________________________________ 

 
11. träden säng från faller äpplen  ________________________________________ 

 
12. beslut föräldrar tar boll oreflekterade  ________________________________________ 

 
13. sig de överraskande beter valuta  ________________________________________ 

 
14. var helt det mjölk ofrivilligt  ________________________________________ 

 
15. stol omedelbara bra är svar  ________________________________________ 

 
16. skedde cykel med det inlevelse  ________________________________________ 

 
17. gräs på han kvällarna studerar  ________________________________________ 

 
18. händelse flygplan en omedveten beskrivs ________________________________________ 

 
19. han inspirerad bil är alltid  ________________________________________ 

 
20. emotionell kaffe min är syster  ________________________________________ 
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Primingövning med det neutrala konceptet 
 
Uteslut ett ord och bilda en grammatiskt korrekt mening med resterande fyra ord. Skriv hela 
meningen på raden bredvid. 
 
1. bort kasta långt örtte bollen  ________________________________________ 

 
2. städat du skrivbord bör agera  ________________________________________ 

 
3. lagd Kajsa hygieniskt är blå  ________________________________________ 

 
4. ofta välvårdad ost är hon  ________________________________________ 

 
5. lampa många arbetar prydligt konstnärer ________________________________________ 

 
6. mycket situationen ordning blomma krävde ________________________________________ 

 
7. jag sömnig var lite skog  ________________________________________ 

 
8. allting Karl propert ko utför  ________________________________________ 

 
9. mycket han är renlig dryck  ________________________________________ 

 
10. fräsch uppgiften korv kändes helt  ________________________________________ 

 
11. träden säng från faller äpplen  ________________________________________ 

 
12. beslut föräldrar tar boll hälsosamma  ________________________________________ 

 
13. sig de fint beter valuta   ________________________________________ 

 
14. var helt det mjölk sanerat   ________________________________________ 

 
15. stol fina bra är svar   ________________________________________ 

 
16. skedde cykel med det prydlighet  ________________________________________ 

 
17. gräs på han kvällarna studerar  ________________________________________ 

 
18. händelse flygplan en fläckfri beskrivs ________________________________________ 

 
19. han frisk bil är alltid   ________________________________________ 

 
20. snygg kaffe min är syster  ________________________________________ 
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Appendix B 
 

Manipulationskontroll för pilotstudien 
  
Skriv de 5 första orden du kommer på som börjar på h eller f: 
 
1 ________________________ 
 
2 ________________________ 
 
3 ________________________  
 
4 ________________________ 
 
5 ________________________ 
 
 
 
 
Skriv de 5 första orden du kommer på som börjar på i eller o: 
 
1 ________________________ 
 
2 ________________________ 
 
3 ________________________  
 
4 ________________________ 
 
5 ________________________ 
 
 
 
 
Skriv de 5 första orden du kommer på som börjar på r eller t: 
 
1 ________________________ 
 
2 ________________________ 
 
3 ________________________  
 
4 ________________________ 
 
5 ________________________ 
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Appendix C 
 
Manipulationskontroll för pilotstudien 
 
Fyll i ordet som du först tänker på: 
 
 
1 in-………………….……….   
 
2 ……………………..……-fri 

 
3 …………………………-het  

 
4 o-…………………….……...  
 
5 ………………………….-ing  
 
6 ……………………...…...-lig  
 
7 för-…………………………. 
 
8 ……….………………...-ten 
  
9 ……………………….…-ad  
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Vad tror du att testen har gått ut på? 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
2. Hur svårt tyckte du det var att bilda meningarna med 4 ord? 
 
         1                         2                         3                         4                         5 
Inte alls svårt                                                                                       Mycket svårt 
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Appendix D 
 

Moralberättelser författade av Haidt & Björklund  
 
Övningsexempel: 
Lina är en flicka som är 10 år gammal. En dag fick hon en korg med äpplen av sin granne. När 
hon tittade närmare på dem såg hon att några av äpplena hade maskhål. Hennes yngre syster 
tyckte mycket om äpplen och när hon frågade om hon kunde få några gav Lina henne de med 
maskhål i. 

 
Hur moraliskt fel uppfattar du Linas handling? 

 
Inte alls fel                 Oerhört fel 

1    2    3   4   5   6   7 
 

 
Experimentberättelserna 
 
1) 
Lars är 45 år gammal och chef för ett litet elektronikbolag. Eftersom han alltid varit intresserad 
av förändrade medvetandetillstånd bestämde han sig efter att han läst om heroin för att prova det, 
lite försiktigt. För att undvika kanyler och märken efter nålstick på sin arm beslutade han sig för 
att använda heroin i form av stolpiller (som förs upp i ändtarmen). För att undvika att bli 
beroende beslutade han sig för att inte ta heroin mer än en gång i månaden, och bara på lördagar 
då han inte hade andra förpliktelser. De första gångerna hade han svårt att föra upp det lilla 
projektilformade stolpillret i ändtarmen med sina bara händer, men efter ett tag blev han van vid 
det. Eftersom pillret smälter i tarmen kunde lite vätska rinna ut ibland, men så småningom lärde 
han sig att hålla det inne för att få heroinets fulla effekt. 
 

Hur moraliskt fel uppfattar du Lars handling? 
 

Inte alls fel                 Oerhört fel 
1    2    3   4   5   6   7 

 
 
2) 
En man vandrade vid sidan av en landsväg när han hittade ett större djur som hade blivit påkört 
av en bil och dött. Han drog varsamt in djuret i skogen och hade sexuellt umgänge med det. Han 
var försiktig och använde kondom, så det fanns ingen risk för sjukdomsöverföring. Det var inte 
en enkel sak för djurets kropp var kall och stel, och eftersom det inte fanns något glidmedel på 
kondomen uppstod en hel del friktion. Kroppen hade även börjat ruttna, så den luktade 
fruktansvärt. 

 
Hur moraliskt fel uppfattar du mannens handling? 

 
Inte alls fel                 Oerhört fel 

1    2    3   4   5   6   7 
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3) 
Två vuxna syskon, bror och syster, som tyckte mycket om att umgås och att resa tillsammans var 
på semester i Frankrike. En kväll, efter att de delat en flaska vin, hamnade de till slut i säng 
tillsammans. De blev överraskade över att de gillade att vara fysiskt intima och de fortsatte att ha 
en sexuell relation (där de använde dubbla preventivmedel) de kvarvarande två veckorna av 
deras semester. De provade flera olika samlagsställningar men deras favorit var den där brodern 
tog system bakifrån. De tyckte mycket om att kyssas och att älska i duschen, då detta verkligen 
gav dem tillfälle att utforska varandras kroppar. 
 

Hur moraliskt fel uppfattar du syskonens handling? 
 

Inte alls fel                 Oerhört fel 
1    2    3   4   5   6   7 

 
 
4) 
En 70 år gammal man dog av en hjärtattack. Hans tre vuxna barn ville inte att han skulle vare sig 
begravas eller kremeras. Eftersom de var övertygade om att en människa lever vidare genom att 
han återförs i det naturliga kretsloppet, så tillagade de faderns kropp och åt andaktsfullt upp den. 
Ett av barnen hade studerat åtskilliga kannibalsamhällens traditioner, så innan de åt kroppen bad 
hon flera böner. Sedan skar de stora bitar av kött ifrån liket och pressade ut överskottsblodet. De 
grillade köttbitarna över en öppen eld. Köttets smak var inte otrevlig, men det var saltare än 
vanligt kött. De upplevde dock att köttet var mycket segare än de trodde att det skulle vara. 

 
Hur moraliskt fel uppfattar du syskonens handling? 

 
Inte alls fel                 Oerhört fel 

1    2    3   4   5   6   7 
 

 
5) 
Peter blev nyligen anställd på en restaurang och hans första arbetsuppgift var att städa lagret och 
frosta av frysen som stod i hörnet och var full med kött. Instruktionerna fanns uppsatta på frysen 
och Peter läste dem. Men Peter var förvirrad på sin första dag på jobbet och när han var färdig 
glömde han att sätta sladden i kontakten igen. Ingen märkte detta förrän en vecka senare, då en 
annan anställd kom för att hämta kött. Lampan i frysen fungerade inte och hon kände hur 
någonting krälade över hennes händer då hon i mörkret hade greppat en bit ruttet kött. Varje yta 
var så täckt av små, vita, slemmiga maskar så att frysen verkade leva och verkade röra på sig då 
maskar och slamsor av ruttet kött föll från en hylla till en annan. Stanken av tusentals maskar var 
överväldigande. 

 
Hur moraliskt fel uppfattar du Peters handling? 

 
Inte alls fel                 Oerhört fel 

1    2    3   4   5   6   7 
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6) 
Sara gillade att prova ny mat och hon gillade speciellt att utforska menyn på restauranger som 
erbjöd utländsk mat. En dag tog hon med sig sin bästa vän till en ny Malaysisk restaurang som 
hade en väldigt omfattande meny. Hennes vän, som  inte var alls lika äventyrlig som Sara, 
beställde en rätt som liknade den kinesiska rätten ”kyckling med friterat ris”. Sara beställde 
däremot olika rätter som hon slumpmässigt valde ut, trots att hon inte kunde uttala dem eller 
förstå vad det var hon beställde. Det visade sig att hon hade beställt friterade bläckfiskögon. Ett 
rått bläckfisköga är som en stor svart tennisboll fylld med gelé, men när det är tillagat blir 
konsistensen mer gummiaktig och måste därför skäras med en vass kniv. 
 

Hur moraliskt fel uppfattar du Saras handling? 
 

Inte alls fel                 Oerhört fel 
1    2    3   4   5   6   7 

 
 
7) 
Karin arbetade på ekonomiavdelningen på en större sjukhus. Hon ansåg att läkarna var 
överbetalda medan hon själv och de andra kontorsanställda var underbetalda. Därför skapade hon 
en påhittad anställd och la in dennes uppgifter i datorn. På så sätt fick den påhittade anställde alla 
de förmåner som de verkliga anställda hade. Den påhittade anställdes konto var i själva verket 
Karins konto. Pengarna fick hon ihop genom an ta lite grann från alla läkarnas betalningar till 
pensionsfonder. Karin utvecklade en mycket listig plan. Varje gång inbetalningen till 
pensionsfonderna skulle göras delade hon upp betalningen i flera separata delar så den skulle 
hamna på flera olika konton. Då och då lades betalningarna på den uppdiktade personers konto, 
men ingen annan än Karin hade möjlighet att se hur de hamnat där. 

 
Hur moraliskt fel uppfattar du Karins handling? 

 
Inte alls fel                 Oerhört fel 

1    2    3   4   5   6   7 
 

 
8) 
Roger behövde pengar och han ville inte skaffa sig något tråkigt jobb så han beslutade sig för att 
börja snatta. Hen fann en stor elektronikaffär och stal två bärbara CD-spelare. Han gick in i 
affären bärandes på en stor röd shoppingväska ifrån en annan affär. Han puttade ner CD-spelarna 
när ingen såg och fortsatte sedan att strosa ner för mittgången. 

 
Hur moraliskt fel uppfattar du Rogers handling? 

 
Inte alls fel                 Oerhört fel 

1    2    3   4   5   6   7 
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9) 
En grupp tonåringar som ville ha lite kul, spolade ner en mindre bomb i toaletten på deras 
högstadieskola. När bomben exploderade brast avloppsröret, vilket ledde till att flera hundra liter 
avloppsvatten rann ner i klassrummet under. Ett flertal elever blev täckta av använda tamponger, 
avföring och annat kloakinnehåll. En av studenterna hade tussar av använt, vått toalettpapper 
som fastnat i hennes hår. En annan student hade försökt springa bort ifrån det vidriga vattenfallet 
men han halkade och föll med ansiktet rakt ner i en stor stinkande pöl av brun sörja. 

 
Hur moraliskt fel uppfattar du tonåringarnas handling? 

 
Inte alls fel                 Oerhört fel 

1    2    3   4   5   6   7 
 

 
10) 
Viktor slutade sitt jobb som varubud och öppnade sin egen restaurang. Men han fick snabbt lära 
sig varför så många restauranger går under inom det första året. Han hade stora problem att hålla 
utgifterna lägre än intäkterna och började en desperat jakt på sätt att spara pengar. Han insåg att 
han förlorade mycket pengar på att slänga oanvänd rå kyckling efter fyra dagar, vilket var vad 
hälsovårdsnämnden krävde. Han bestämde sig för att spara det otillagade kycklingköttet upp till 
sex dagar, men att sänka temperaturen i kylen för att kompensera för detta. Hur som helst blev 
tre av hans gäster illamående och kräktes inom en vecka efter att han börjat med detta. En av de 
gäster som ätit kyckling till lunch kom tillbaka ett par timmar senare för att ta en kopp kaffe, 
men blev illamående inne på Viktors restaurang. Han blev tvungen att springa till toaletten för att 
kräkas, men dörren var låst så det slutade med att han kräkte ner hela toalettdörren och delar av 
sig själv. På hans kläder fastnade bitar av det dåliga kycklingköttet. Viktor fick dåligt samvete 
och bad gästen om ursäkt. Han började dessutom att följa hälsovårdsnämndens riktlinjer. 
 

Hur moraliskt fel uppfattar du Viktors handling? 
 

Inte alls fel                 Oerhört fel 
1    2    3   4   5   6   7 
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Appendix E 

Äckelskalan (Haidt, McCauley & Rozin, 1994) 

Var god ringa in S (sant) eller F (falskt)  

S   F   1. Det besvärar mig att se någon som äter kladdig mat med fingrarna på en restaurang.  

S   F   2. Att se en mjölbagge i någon annans hus besvärar mig inte.  

S   F   3. Jag besväras av att höra någon harkla sig med halsen full av slem.  

S   F   4. Jag anser att det är omoraliskt om människor utnyttjar djur i syfte att uppnå sexuell               
       njutning. 
  
S   F   5. Jag skulle bli besvärad av att på en biologilektion se en mänsklig hand som konserverats 
          i en burk.  
 
S   F   6. Jag skulle ta en omväg för att undvika att gå genom en kyrkogård.  

S   F   7. Jag låter aldrig någon del av min kropp vidröra toalettstolen på en offentlig toalett.  

S   F   8. Även om jag var hungrig, skulle jag inte äta en tallrik av min favoritsoppa om den rörts               
          om med en använd men noggrant diskad flugsmälla.  
 
S   F   9. Jag skulle vara beredd att äta apkött under vissa omständigheter.  

S   F   10. Det skulle besvära mig att se en råtta springa över stigen jag går på i en park.  

S   F   11. Om jag ser någon kräkas får jag kväljningar.  

S   F   12. Jag tycker att homosexuella aktiviteter är omoraliska.  

S   F   13. Jag skulle inte bli det minsta upprörd av att se en person med ett emaljöga ta ut det ur                 
           ögonhålan.  
 
S   F   14. Det skulle besvära mig oerhört att röra vid en död kropp.  

S   F   15. Jag skulle förmodligen inte gå till min favoritrestaurang om jag fick reda på att kocken                
            var förkyld.  
 
S   F   16. Det skulle besvära mig att sova i ett trevligt hotellrum om jag visste att en man dött av 
                en hjärtattack i det rummet natten före.  
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Var vänlig gradera (0, 1 eller 2) hur äckliga du skulle finna följande upplevelser:  
0 = inte alls äckligt  
1 = något äckligt  
2 = mycket äckligt  
 
Om du tycker illa om någonting eller finner det obehagligt, men inte äckligt, ska du skriva 

"0".  

____17. Du ser någon som häller ketchup på vaniljglassen, och sedan äter upp det.  

____18. Du ser larver på en köttbit i en soptunna.  

____19. När du går genom en tunnel under ett järnvägsspår känner du lukten av urin.  

____20. Du hör talas om en 30-årig man som söker sexuella förhållanden med 80-åriga kvinnor. 

____21. Du ser någon som av en olyckshändelse sticker en fiskekrok genom sitt finger.  

____22. Din väns katt dör och du måste plocka upp den döda kroppen med dina bara händer.  

____23. Du tar en 1iten klunk läsk och inser sedan att du drack från samma glas sam en av dina  
      bekanta hade druckit ur.  
 
____24. En vän erbjuder dig en chokladbit som ser ut som hundbajs.  

____25. Du ska just dricka ett glas mjölk nar du känner på lukten att den är sur.  

____26. Du går barfota på betong, och trampar på en daggmask.  

____27. Du ser exkrementer som någon glömt att spola ned på en offentlig toalett.  

____28. Du hör talas om en vuxen kvinna sam har sex med sin far.  

____29. Du ser en man vars tarmar blottlagts efter en olycka.  

____30. Du råkar röra askan av en person som kremerats.  

____31. Du upptäcker att en av dina vänner bara byter underkläder en gång i veckan.  

____32. Som ett led i sexualundervisningen är du tvungen att blåsa upp en oanvänd kondom som 
         saknar glidmedel.  
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Appendix F 

REI (Epstein, 1999)  

Bedöm de följande påståendena om dina känslor, uppfattningar, och beteenden med hjälp 
av skalan nedan. Arbeta snabbt och svara spontant. 

 

1 = Stämmer inte alls, 2 = Stämmer knappast, 3 = Vet ej/obestämd, 4 = Stämmer delvis, 5 = 

Stämmer helt 

____1. Jag är inte så bra på att lösa komplicerade problem. 

____2. Om jag förlitade mig på mina instinktiva känslor skulle jag ofta begå misstag. 

____3. Jag föredrar komplexa framför enkla problem. 

____4. Jag tar vanligen inte mina känslor till hjälp när jag ska fatta beslut. 

____5. Jag har inga problem med att tänka igenom saker och ting på ett klart sätt. 

____6. När det gäller tillit till andra människor kan jag vanligen förlita mig på mina 

            instinktiva känslor. 

____7. Att tänka är inte vad jag menar med en trevlig aktivitet.  

____8. Jag litar gärna på mina intuitiva intryck. 

____9. Jag är inte särskilt analytisk i mitt tänkande. 

____10. Jag tror på nyttan av att lita till mina föraningar.  

____11. Jag tycker om problem som kräver hårt tankearbete. 

____12. Jag tycker att det är dumt att fatta viktiga beslut på känslomässig grund. 

____13. Jag misstänker att mina föraningar är oriktiga lika ofta som de är riktiga. 
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____14. Jag har vanligtvis klara, begripliga skäl till mina beslut.  

____15. Att veta svaret utan att förstå det bakomliggande resonemanget räcker för mig. 

____16. Jag skulle inte vilja vara beroende av någon som beskrev sig själv som intuitiv. 

____17. Att använda logiskt tänkande brukar fungera väl för mig vid hantering av problem i  

              mitt liv. 

____18. Jag finner nöje i intellektuella utmaningar. 

____19. Jag kan vanligtvis känna på mig när en person har rätt eller fel, även om jag inte kan 

              förklara hur jag vet det. 

____20. Jag går ofta på känsla när jag bestämmer mig för hur jag ska agera. 

____21. Mina snabbedömningar är förmodligen inte lika bra som de flesta människors. 

____22. Att noggrant resonera igenom saker och ting är inte någon av mina starkare sidor. 

____23. Jag gillar inte situationer där jag måste förlita mig på intuition. 

____24. Jag försöker undvika situationer som kräver grundligt tänkande om någonting. 

____25. Jag litar på mina omedelbara känslor om folk.  

____26. Jag har sinne för logik. 

____27. Jag tycker inte att det är någon bra idé att lita på sin intuition vid viktiga beslut. 

____28. Jag tycker inte om att behöva göra en massa tankearbete. 

____29. Jag har inte någon särskilt god intuitiv känsla. 

____30. Jag är inte särskilt bra på att lösa problem som kräver noggrann logisk analys. 

____31. Jag tycker att det finns tillfällen då man ska förlita sig på sin intuition. 
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____32. Jag tycker om att tänka i abstrakta termer. 

____33. Att använda mina instinktiva känslor brukar fungera väl för mig vid hantering av  

              problem i mitt liv. 

____34. Jag resonerar inte särskilt bra under press. 

____35. Jag tenderar att använda hjärtat som vägledare för mina handlingar. 

____36. Att tänka djupt och länge på någonting ger mig föga tillfredsställelse. 

____37. Jag gör nästan aldrig fel när jag lyssnat på mina djupaste instinktiva känslor för att  

              finna ett svar. 

____38. Jag är mycket bättre på att fundera ut logiska lösningar på saker och ting än de flesta  

              andra. 

____39. Intuition kan vara ett mycket användbart sätt att lösa problem. 

____40. Att lära nya sätt att tänka vore mycket tilltalande för mig. 
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Appendix G 
 
Funneled debriefing och manipulationskontroll 
 
Några avslutande frågor: 
 
 
1. Vad tror du att undersökningen har för syfte? 
 

 
 
 
2. Funderade du på hur de olika testen kunde vara kopplade till varandra, och i så fall hur? 
 

 
 
 

3. Hur mycket funderade du på berättelserna innan du gjorde dina moralbedömningar? 
 
        Väldigt lite                           En hel del 

1             2            3             4             5             6             7 
 

 
4. I vilken mån gjorde du moralbedömningarna spontant? 

 
          Inte alls                            I stor grad 

1             2            3             4             5             6             7 
  
 

5. I vilken mån baserade du moralbedömningarna på analytiskt resonemang? 
 
          Inte alls                           I stor grad 

1             2            3             4             5             6             7 
 
 

6. Ange kön: Kvinna (   )  Man (   )  
 
 
 

7. Ålder: ______ 
 
 

 
Tack för Din medverkan 
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Appendix H 

Muntliga instruktioner: 

Den här undersökningen handlar om två olika saker, dels verbal förmåga och dels hur man ser på 

andra människors handlingar. Den första uppgiften ni ska göra är ett papper- och penna test i 

verbal förmåga, det består av 20 st meningar där orden är omkastade. Er uppgift är att utesluta ett 

ord och bilda en grammatiskt korrekt mening med resterande fyra ord. Arbeta självständigt i er 

egen takt och hoppa inte över några meningar. 

När ni är klara med meningarna lägg formuläret åt sidan och börja direkt på nästa uppgift. Nu får 

ni läsa 10 korta berättelser som visas upp på datorskärmen. Er uppgift är att läsa berättelserna 

och besvara frågorna som kommer efteråt. Ni svarar genom att trycka på någon av tangenterna 1 

– 7 (på den övre raden på tangentbordet), de övriga tangenterna är låsta. Det är bara att följa 

instruktionerna på skärmen. 

Efter att ni har läst och bedömt alla berättelserna fyller ni i två stycken korta frågeformulär, och 

en sida med några avslutande frågor. Frågeformulären ligger på hårddisken som finns bredvid 

varje skärm. 

När ni är klara med allt kan ni följa med mig ut så ska jag berätta lite om undersökningen.  

Alla svar är anonyma och era namn förekommer inte vare sig i uppsatsen eller någon annan 

stans. 

 

Var så goda att tag plats vid datorerna och börja med pappret som finns framlagt på 

tangentbordet. 
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Appendix I 
 
 
Mall för rättning av de avslutande öppna funneled debriefing frågorna 1 och 2. 
 
Fråga 1 
Vad tror du att undersökningen har för syfte? 
 
 
Fråga 2 
Funderade du på hur de olika testen kunde vara kopplade till varandra, och i så fall hur? 
 
 
För att ingå i undersökningen får försökspersonerna inte ha förstått sambandet mellan primingen, 
någon av betingelserna och moralbedömningarna. 
 
 
Om ett ord från varje kolumn nedan finns med i försökspersonernas svar på fråga 1 eller 2 måste 
de personerna uteslutas från databearbetningen. 
 
 
      Verbala testet 
 

• priming 
• manipulering 
• kontroll 

 
(eller böjningsformer och 
synonymer till 
ovanstående ord) 

 

      Betingelser 
 

• rationell 
• intuition 
• hygien 
• hälsa 

 
(eller böjningsformer och 
synonymer till 
ovanstående ord) 

 

      Berättelserna 
 

• moralbedömningar 
• moralvärderingar 
 
(eller böjningsformer och 
synonymer till 
ovanstående ord) 

 

 
 

 

 


