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Abstract  

Teorier om moraliskt hycklande framhåller att individer ställer högre krav på andras moral än 

på sin egen (Batson, Kobrynowics, Dinnerstein, Kampf & Wilson, 1997). I denna studie 

undersöks hur moraliskt riktiga man bedömer att egna och andras konsumentbeteenden är, 

samt om det förväntade hyckleriet påverkas av tidsmässigt avstånd. Enligt Construal Level 

Theory (CLT; Trope & Liberman, 2003) behandlar man nämligen information mer abstrakt ju 

längre från nuvarande tidpunkt man ska föreställa sig ett scenario, och ökat avstånd brukar 

leda till strängare bedömningar av omoraliska handlingar. Studien hade en 2 (tidsmässigt 

avstånd: nu vs. framtid) x 2 (socialt avstånd: jag vs annan) mellangruppsdesign. Det fanns en 

interaktionseffekt mellan tidsmässigt och socialt avstånd på så sätt att man inte dömer andra 

lika hårt som sig själv om scenariot utspelar sig i nutid, vilket inte är i linje med hypotesen. 

Resultatet föreslås kunna vara ett resultat av frågeformulärens utformning, frågornas karaktär 

och/eller urvalets karakteristika och diskuteras i förhållande till CLT och relaterade teorier.  

Nyckelord: Tidsavstånd, moral, Construal Level Theory, moraliskt hycklande, konsument beteende     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inledning 

Konsumenters moraliska värderingar är viktiga att kartlägga om man som producent av en 

vara ska kunna vara framgångsrik och för att kunna marknadsföra varan på rätt sätt. Det har 

föreslagits att det är mer effektivt att kartlägga värderingar än demografi för att få rätt profil 

av konsumenterna av ett marknadssegment (Doran, 2009). Det har föreslagits att det är 

värderingar som ligger bakom konsumenters beteenden och att köpbeteenden under de senare 

åren har börjat skifta från att vara en självcentrerad konsumtion till mera värderingscentrerad 

(Doran, 2009).  

Syftet med denna studie var att undersöka om tidsavstånd gör att människor känner sig 

mer moraliskt skyldiga och samtidigt undersöka om man ställer högre krav på andras moral, 

än på sin egen. Enligt Construal Level Theory (Trope & Liberman, 2003) finns det en relation 

mellan tidsavstånd och i vilken utsträckning människor tänker abstrakt eller konkret. 

Information som är tidsmässigt långt ifrån nuet behandlas på en mer abstrakt nivå, medan 

information som är mer nutida behandlas på en mer konkret nivå. Tidsavståndet aktiverar 

värderingar som är mer centrala för våra värderingar om oss själva, medan mer närliggande 

information aktiverar mer situationsbundna, oförutsedda värderingar. Teorin har visats vara 

förklarande när det gäller förutsägelser av människors preferenser, beteenden och val. Trope 

& Liberman (2003) presenterar stöd för Construal Level Theory i olika studier (Liberman & 

Trope, 1998; Liberman et al., 2002; Nussbaum, Trope och Liberman, 2003). De visar att man 

mentalt konstruerar mål på olika sätt i nutid och i framtid. En fråga man ställer sig om en 

målbild i framtiden konstrueras med frågan: varför ska jag göra detta, medan en målbild för 

till exempel morgondagen konstrueras med frågan: hur ska jag kunna göra detta? Detta 

hänger ihop med att konstruktionen av framtida aktiviteter anger målet, medan konstruktionen 

av nutida aktiviteter anger med vilka medel man ska kunna uppnå dessa mål. När man står 

inför ett framtida val, som har primära och sekundära aspekter, visar Trope & Liberman att de 

sekundära aspekterna av valet tenderar att vägleda vad man väljer i framtiden, men inte i 

nutid. Författarna hävdar att teorin om Construal Level kan få viktiga konsekvenser i verkliga 

beslutssituationer där valmöjligheterna medför en avvägning mellan ens primära och 

sekundära intressen. Trope & Liberman kopplar Construal Level Theory till forskningen om 

attityder genom att hävda att attityder till större del borde vara inblandade i framtida beslut 

och beteenden, än i nutida beslut och beteenden. De tar upp exemplet att donera blod: ett 

ställningstagande till att donera blod i framtiden skulle till större del handla om attityder till 



bloddonation, medan ett beslut om att donera blod i nutid mer skulle handla om specifika 

situationsbundna faktorer som tillexempel, har jag tid, kan jag ta mig till platsen etc. 

Forskning kring Construal Level Theory har behandlat avstånd som både tid, rum och 

i socialt avstånd (Trope, Liberman, 2010). Det finns dock kritik mot att Constual level Theory 

kan appliceras på alla mått av avstånd (tidsavstånd, socialt avstånd etc.) och att avstånd på en 

dimension blir oförändrad om man kombinerar avstånd av dessa olika mått av avstånd 

(Fiedler, 2007). Agerström och Björklund (2009) har använt Construal Level Theory och 

studerat hur tidsavståndet påverkar moraliska frågor. De fann att moraliskt tvivelaktigt 

beteende bedöms som mer fel i framtiden än samma beteende idag. Förklaringen till detta 

föreslås vara att tidsavståndet gör att handlandet behandlas på konkret respektive abstrakt 

nivå, vilket leder till de olika bedömningarna. I en studie från 2010 föreslår Agerström, 

Björklund och Allwood att tidsavstånd är en kontextuell faktor som kan påverka vad man 

baserar sina resonemang kring moral på. Med ökat tidsavstånd tänker man mer abstrakt kring 

rättvise- och omtankefrågor. De visar också att denna faktor (tidsavståndet) verkar påverka 

kvinnor och män olika.  

I denna undersökning baseras antaganden om att tidsavståndet påverkar hur man 

bedömer olika moraliska scenarier på Construal Level Theory. Som tillägg till denna teori 

används också teorier om moraliskt hycklande för att studera om man bedömer sig själv och 

andra olika och om detta skiljs åt beroende på tidsavstånd. Med andra ord kan detta innebära 

att individer ställer högre krav på andras moral än på sin egen (Batson, Kobrynowics, 

Dinnerstein, Kampf & Wilson, 1997). Lammers, Stapel & Galinsky (2010) förtydligar detta 

genom att definiera en hycklare, inte bara som en person som beter sig omoraliskt, utan som 

en person som inte erkänner sitt handlande och som förväntar sig att andra ska agera på ett 

bättre sätt. Valdesolo & DeSteno (2008) fann, förutom att försöksdeltagare inte bara såg deras 

egna tvivelaktiga beteenden som mer rättvisa än samma beteenden som andra företog, utan att 

detta verkar vara en medveten process som inte förekommer om man distraherar 

försöksdeltagaren. Detta visar att moraliskt hycklande kommer från medvetna rättfärdiganden 

och att människor på en mer grundläggande mental nivå har en positiv inställning till 

rättvisefrågor och till större del följer rättvisenormer. I denna studie studeras mer specifikt om 

man ställer högre moraliska krav på andra i konsumtionssammanhang (där man står inför ett 

moraliskt ställningstagande), än på sig själv och om detta påverkas av tidsmässigt avstånd.  



Försöksdeltagarna i denna studie fick ta ställning till olika moraliska val i ett 

konsumtionssammanhang och resultaten av undersökningen förväntades kunna ge mer klarhet 

i hur tidsaspekten, moraliskt hycklande och moraliska ställningstaganden samspelar och om 

kunskapen om detta kan vara till nytta för att kunna förutsäga och påverka konsumenters val 

och preferenser. Kivetz och Tyler (2007) visade att värderingar som är viktiga för ens identitet 

påverkar om man tänker pragmatiskt eller idealistiskt, beroende på om det handlar om framtid 

eller nutid. Detta skulle kunna göra att den moraliska bedömningen kan påverkas av 

individuella skillnader i vad som utgör viktiga värderingar för individen 

Med logiken som följer teorierna om Construal Level och moraliskt hycklande 

förväntades att, individer skulle döma andras omoraliska handlande i 

konsumtionssammanhang hårdare än deras eget handlande och att individer skulle döma både 

sitt eget och andras moraliska handlande hårdare i framtiden än idag. Som en förlängning av 

detta testas hypotesen att man gör mildare bedömningar av sina egna tvivelaktiga handlingar 

än andras, och att man gör mer positiva bedömningar av sina egna föredömliga handlingar än 

andras. Vilket kan ses som två olika sidor av samma grundläggande självbedrägeri. I detta fall 

definieras moraliskt hycklande som en individs förmåga att framföra en moralisk övertygelse 

och sedan agera i oenighet med denna övertygelse.  

Om tidsavståndets effekt på det moraliska resonerandet modifieras av genus, finns det 

olika åsikter om. Kvinnors traditionella roll som omsorgsgivare har orsakat att de ofta 

förväntats vara mer moraliska i konsumtionssammanhang än män Agerström, Björklund och 

Allwood (2010). Detta mönster har mer och mer försvunnit i samhällen där könsrollerna är 

mindre definierade och arbetsfördelningen av hushållssysslorna förändrats (Doran, 2009). 

Doran (2009) fann inte att kvinnor var mer moraliska än män i konsumtionssammanhang. 

Agerström, Björklund och Allwood (2010) rapporterar att det finns forskning som visar små 

skillnader mellan könen, men att det också finns studier som visar på att skillnaden uteblir. I 

deras undersökning visar de stöd för att tidsskillnad påverkar moraliskt resonemang, men bara 

hos kvinnor. I denna undersökning studeras om det finns några effekter av försökspersonernas 

kön det vill säga, om det finns en skillnad mellan hur kvinnor och män resonerar kring de 

moraliska scenarierna.  

Denna forskningsbakgrund ledde följaktligen fram till följande hypoteser för denna 

undersökning: Man bedömer andras moraliskt tvivelaktiga konsumentbeteenden som mer fel 

än sina egna, man bedömer sina egna moraliskt tvivelaktiga konsumentbeteenden hårdare i 



framtiden än vad man gör i nutid. Det antogs också att det kommer finnas en 

interaktionseffekt mellan tidsavstånd och person, där man skulle döma sitt eget handlande i 

nutid som minst förkastligt.    

 

Metod 

Försökspersoner 

120 deltagare medverkade i studien (64 kvinnor och 56 män). Medelåldern var 29,5 år (SD = 

11,13). Deltagarna tillfrågades på bibliotek och på en högskola. Allt deltagande var frivilligt 

och ingen ersättning erbjöds deltagarna.  

 

Material 

Materialet bestod av ett frågeformulär med fyra skrivna scenarier som handlade om olika 

moraliska ställningstaganden i köpsituationer. Som manipulation av tidsavståndet fick en 

grupp formulär som uppmanade dem att tänka sig att scenarierna utspelar sig om en vecka 

(november 2011), medan en annan grupp uppmanades att tänka sig att scenarierna utspelar sig 

om ett år (november 2012). Som manipulation av person fick en grupp formulär som 

uppmanade dem att tänka sig att de själva var i scenariesituationen, medan en annan grupp 

uppmanades tänka sig att en annan person var i scenariesituationen. De två 

experimentfaktorerna kombinerades med varandra så att fyra experimentella betingelser 

uppstod (fyra olika formulär). Efter varje scenario fick deltagarna svara på hur acceptabelt 

handlandet var på en 9-gradig skala som sträckte sig från -4 (moraliskt förkastligt) till 4 

(moraliskt beundransvärt) med 0 som neutral mittpunkt. De specifika handlingar som skulle 

värderas bestod av: att köpa skor som personen vet är tillverkade av kinesiska barnarbetare, 

köpa smink som personen vet är testad på djur, köpa kiwifrukter som personen vet 

transporterats med flyg från andra sidan jordklotet och köpa bananer som personen vet är 

besprutade med ett gift som förstör vattnet för dem som bor i närheten av plantagen. För att 

kunna testa hypotesen att man gör mildare bedömningar av sina egna tvivelaktiga handlingar 

än andras och att man gör mer positiva bedömningar av sina egna föredömliga handlingar än 

andras, valde personen i scenario 1 och 3 att köpa varan och personen i scenario 2 och 4 att 

inte köpa varan. För att ta reda på hur deltagarna agerar i liknande frågor i vardagen lades 3 



frågor till som handlade om deras köpbeteenden: hur ofta de köper produkter som är 

rättvisemärkta, hur viktigt det är för dem att leva upp till sina ideal och hur mycket de 

anstränger sig för att ta reda på om en produkt är moraliskt försvarbar. Vidare frågades som 

manipulationskontroll hur väl de kunnat föreställa sig scenarierna, i vilken utsträckning de 

försökte föreställa sig scenarierna och om de förstod vad som undersöktes med denna studie. 

Till sist frågades om kön och ålder. Frågeformulären som användes i denna undersökning 

återfinns i appendix A, sist i uppsatsen.  

För att undersöka om testet hade några svagheter i någon fråga genomfördes ett item-

total-correlation-test. Item-total-correlation ska vara över 0.3 och alla frågorna fick ett värde 

över 0.3, även om scenariot om ”kosmetika testad på djur” låg precis på gränsen (0,305), 

vilket tyder på svaghet i just den frågan. Frågornas tillförlitlighet testades även med ett 

Cronbach´s Alpha-test, där värdet bör vara över 0.7 för att vara acceptabla (Aron, Aron & 

Coups, 2009). Detta värde var 0,64 vilket således tyder på att den interna konsistensen i testet 

har några svagheter. Skulle scenariot om ”kosmetika testad på djur” tagits bort skulle ett 

högre Cronbach´s alphavärde ha uppnåtts. Om denna fråga hade strukits skulle alfavärdet 

istället legat på 0,7, vilket skulle betraktas som acceptabelt. Denna lilla skillnad motiverade 

dock inte att ta bort frågan från testet, eftersom testet enbart bestod av 4 scenarier.   

 

Procedur 

Personer som befann sig på biblioteket och på arbetsplatsen tillfrågades om de ville delta i en 

undersökning om moralfrågor. Om de tackade ja till att delta fick de slumpvis ett av fyra olika 

frågeformulär att fylla i och informerades om att deras svar skulle hanteras anonymt och att de 

skulle fråga om någon fråga var oklar. Efter de fyllt i svaren fick alla som ville höra studiens 

syfte.  

             Frågeformulären analyserades genom att summera alla svaren från scenariofrågorna. 

Eftersom skalorna var vända i två av frågorna vändes dem för att summorna inte skulle ta ut 

varandra. De två olika summorna jämfördes sedan för att kontrollera om man gör mildare 

bedömningar av sina egna tvivelaktiga handlingar än andras och att man gör mer positiva 

bedömningar av sina egna föredömliga handlingar än andras.     

 



Resultat 

Medelvärden och standardavvikelser för de mätta variablerna presenteras i tabell 1 nedan. 

Överlag skattade försökspersonerna att konsumentbeteendena i scenarierna var moraliskt 

felaktiga då skattningarna skiljde sig signifikant från noll (där noll reflekterar en neutral 

inställning till beteendena): t (119) = 22.79, p ˂ .00. För att testa hypotesen att man bedömer 

andras moraliskt tvivelaktiga handlingar som mer fel än sina egna och att man bedömer sina 

moraliskt tvivelaktiga handlingar hårdare i framtiden än vad man gör i nutid gjordes en två-

vägs mellangrupps ANOVA. Huvudeffekten för tid var signifikant, F (1, 116) = 19,3, p ˂ 

0,00. Man dömer moraliskt tvivelaktiga handlingar hårdare i framtiden än i nutid. 

Huvudeffekten för person nådde signifikans F (1, 116) = 8,9, p ˂ 0,00. Hypotesen om att man 

dömer sina egna tvivelaktiga handlingar som mindre fel än andra personers fick dock inte 

stöd. Resultaten visar tvärtom att bedömer andras moraliskt tveksamma konsumentbeteenden 

som mindre felaktiga. Det förväntades att det skulle finnas en interaktionseffekt mellan tid 

och person och resultaten visar att interaktionseffekten var signifikant, F (1, 116) = 8,9, p ˂ 

0,00; eta squared = 0,071 effekt storleken var mellanstor. För att närmare studera 

interaktionseffekten gjordes en separat analys av hur tid påverkade skattningen av egna 

handlandet. Resultatet visade att försökspersonerna som skattade egna beteenden i framtiden 

inte skattade beteendet som mer fel än försökspersoner som skattade egna beteendet i nutid: 

t(58) = 0.98, p = .32. Det fanns därmed inget stöd för hypotesen att man skulle skatta sitt eget 

omoraliska beteende som mindre förkastligt i framtiden i förhållande till nutiden. Separata 

analyser av de som skattade andras beteenden visade att man skattade andras beteenden som 

mindre fel i nutid än andras beteenden i framtiden: t(58) = 5.27, p ˂ .00. Interaktionseffekten 

ger inget stöd för att man dömer sina egna moraliskt tvivelaktiga beteenden som minst 

allvarliga i nutid. Det fanns en liten skillnad mellan hur kvinnor och män bedömde 

handlandet. Kvinnor skattade M (-2,15) och män skattade M (-1,79), t(118) = 2.04, p = 0,043. 

Männen var alltså något mildare i sina bedömningar än kvinnorna var.  Försökspersonerna 

uppgav också hur väl de lyckats föreställa sig scenarierna och i vilken utsträckning de 

försökte föreställa sig scenarierna och resultatet på dessa frågor blev M = 1,55, SD = 1,80 

respektive M = 2,72, SD =1,12.     

 

Tabell 1 

Medelvärden och standardavvikelser för variablerna i undersökningen.  



Person   tid Medelvärde Standardavvikelse             N 

Du         nutid 

              framtid 

               

-2.11 

-2.33 

 

0.90 

0.80 

 

30 

30 

 

Annan   nutid 

              framtid 

               

-1.19 

-2.33 

 

0.80 

0.86 

 

30 

30 

 

  

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om tidsavstånd gör att människor känner sig mer 

moraliskt skyldiga av att mot bättre vetande köpa varor som producerats på ett moraliskt 

tvivelaktigt sätt, och samtidigt undersöka om man ställer högre krav på andras moral än på sitt 

eget konsumentbeteende. Med teorier om moraliskt hycklande i åtanke förväntades det att 

man ställer högre krav på andras moral än på sin egen och i enlighet med Construal Level 

Theory (Trope & Liberman, 2003) förväntades det att man ställer större krav på sin egen 

moral i framtiden än man gör i nutid. Det förväntades att det skulle finnas en 

interaktionseffekt, även om denna hypotes var mer spekulativ. Resultaten av denna 

undersökning var inte överensstämmande med tidigare forskning. Det kunde inte likt, 

Agerström & Björklunds resultat från 2009, uppvisas signifikanta resultat som visade att man 

ställer högre moraliska krav på sig själv i framtiden än vad man gör idag. Det gavs inte stöd 

för att man dömer andras moraliskt tvivelaktiga handlingar hårdare än sina egna, som Batson, 

Kobrynowics, Dinnerstein, Kampf & Wilson fann 1997. Tvärtom visade resultaten att en 

annan persons handlingar i nutid döms som minst förkastliga. Detta resultat är svårt att 

förklara utifrån förväntningarna och utifrån tidigare forskning.  

Att resultaten från denna undersökning inte överensstämmer helt med tidigare 

forskning på området kan det finnas förklaringar på i undersökningens utformning, frågornas 

karaktär och urvalets karakteristika som kan ha påverkat utfallet.  

Frågorna i denna undersökning skulle kunna påverkas av social önskvärdhet, eftersom 

forskaren var närvarande undertiden då formulären fylldes i. Att hävda att egna moraliskt 

tvivelaktiga handlingar inte är förkastliga, och att moralisera genom att anklaga en annan 



persons handlingar för att vara förkastliga skulle kunna vara icke socialt acceptabla uttryck. 

Det skulle också kunna vara så att man i ett sådant här sammanhang ser andras situationella 

hinder eller svårigheter i nutid som försvarande faktorer, medan den sociala önskvärdheten 

gör att man inte vill ge sig själv sådana förlåtande villkor. Det gjordes dock försök att 

minimera denna eventuella felkälla genom att förtydliga för deltagarna att svaren skulle 

hanteras anonymt.  

I denna undersökning handlade scenarierna som deltagarna fick ta del av om moraliska 

dilemman inom miljö- och rättvisefrågor. Man kan ifrågasätta om dessa scenarier är valida för 

att mäta moral. Det är möjligt att alla inte ser frågor inom dessa områden som moraliska 

dilemman. Att scenarierna handlade om en köpsituation kan också ha påverkat hur deltagarna 

tolkat dem. I en undersökning av Magnusson et al från 2001, om unga vuxnas attityder till att 

köpa miljö- och rättvisemärkta produkter, visades att många har svårt att se en koppling 

mellan sin konsumtion och påverkan på miljön och/eller sociala förhållanden i världen. I den 

undersökningen visades också att många respondenter tyckte sig ha för lite information för att 

skaffa sig en balanserad attityd till dessa frågor. I tidigare forskning har det handlat om hur fel 

det är att inte agera i scenarier där handlingarna bland annat handlat om att ge blod, donera 

pengar eller skriva på en protestlista (Agerström, Björklund, 2009). Frågan om att köpa 

kosmetika som är testad på djur visade en något lägre korrelation med övriga frågor, detta 

skulle kunna bero på att männen i undersökningen hade svårt att sätta sig in i frågan.  

Urvalet till denna undersökning bestod främst av studenter. Man skulle kunna 

ifrågasätta hur detta påverkat utfallet och hur väl det går att generalisera resultatet till andra 

populationer. Det är dock inte troligt att urvalets profil kan förklara att resultatet skiljer sig 

från till exempel Agerström & Björklund (2009) och Agerström, Björklund och Allwoods 

(2010) resultat eftersom deltagarna i dessa studier också huvudsakligen var studenter. 

Eventuellt skulle utbildningsnivån inom området för frågorna kunnat påverka. På högskolan 

där majoriteten av deltagarna tillfrågades finns många utbildningar i miljövetenskap, hållbar 

utveckling, mänskliga rättigheter etc. vilket skulle kunna göra att deltagarnas medvetenhet 

och intresse för liknande frågor påverkat hur de resonerat. Med mer kunskap och intresse för 

miljö och rättvisefrågor blir man mer medveten om vad man själv kan göra och vad fel val 

kan få för konsekvenser (Ekström, Forsberg, 1999). Detta skulle kunna göra att man dömer 

sitt eget handlande hårdare än andras i situationer som denna. I denna undersökning kan det 

också vara relevant att överväga att se kunskap som en dimension av avstånd (Liberman, 

Trope, Wakslak, 2007).  Mängden kunskap om ämnen i denna studie skulle kunna modifiera 



hur abstrakt eller konkret man tänker om scenarierna och därmed hur man bedömer 

handlandet. Studenternas kunskap skulle kunnat påverka den moraliska bedömningen, om 

miljöfrågor visar sig utgöra viktiga värderingar för dem som individer i likhet med 

forskningen av Kivetz och Tyler (2007) där de visade att värderingar som är viktiga för ens 

identitet påverkar hur man behandlar information.  

I likhet med Agerström, Björklund och Allwoods (2010) resultat, uppvisades en liten 

skillnad mellan hur män och kvinnor resonerar kring moral. Männen var något mildare i sina 

bedömningar än kvinnorna var som dömde personens eller sitt eget handlande hårdare. Detta 

skulle kunna bero på att män och kvinnor fokuserar på olika orsaker och förklaringar till 

moraliskt handlande (Gilligan, 1982). Resultatet i denna undersökning visar dock en liten 

skillnad och det krävs mer forskning för att man ska kunna föreslå orsaker.  

I en forskningsartikel diskuterar Fiedler (2007)  under vilka omständigheter Construal 

Level Theory (CLT) gäller. Han diskuterar bland annat om teorin kan appliceras på alla mått 

av avstånd (tidsavstånd, socialt avstånd etc.) och framhåller att olika mått på avstånd skulle 

kunna interagera och därmed skapa begränsningar i teorins bredd. Det finns också kritik mot 

att CLT generaliserar sambandet mellan psykologiskt avstånd och abstraktion. Det skulle 

innebära att avståndet påverkar representationen även i situationer när informationen om 

framtiden och nutiden är likvärdig. Fiedler är skeptisk till att detta skulle vara fallet. Fiedler 

frågar sig också om tidsavstånd har samma effekt på hur man tänker om sina egna handlingar 

som det har på hur man tänker om man ska bedöma andra personers handlande. Han föreslår 

att påverkan av avstånd på en dimension skulle reduceras om man kombinerar detta avstånd 

med en annan dimension. Dessa hypoteser behöver dock mer forskning (Liberman, Trope & 

Wakslak, 2007). Det skulle kunna vara så att det personliga avståndet tillsammans med 

tidsavståndet reducerar påverkan av varandra när det handlar om hur man resonerar kring 

moralfrågor och därmed påverkat resultaten i denna undersökning.  

Resultaten av undersökningar av den här typen kan få praktisk användning när man 

vill förbättra möjligheten att förstå och förutsäga hur konsumenter gör sina val av miljö- och 

rättvisemärkta produkter. Det skulle kunna visa att många konsumenter behöver mer 

information och kunskap om hur deras konsumtion påverkar olika förhållanden för att de ska 

vara villiga att förändra konsumtionsmönster eller för att de ska kunna tänka sig att bidra till 

olika välgörenhetsinsamlingar. Resultaten skulle dock behöva replikeras innan man baserar 

praktiska rekommendationer på dem, så att de blir mer säkra.        
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Appendix A 

Frågeformulär 

Försök att föreställa dig följande scenarier och ringa in den siffra som stämmer in på dig, -4 = 

moraliskt förkastligt, 0 = neutral, 4 = moraliskt beundransvärt. Alla scenarier utspelar sig i 

Sverige. 

 

1.  Föreställ dig att följande händer i nästa vecka: Du är i en klädaffär och ser ett par 

snygga skor, men vet samtidigt att de är tillverkade av kinesiska barnarbetare. Du 

väljer att köpa skorna. 

Hur acceptabelt är handlandet?  

Moraliskt förkastligt   -4      -3      -2      -1      0      1      2      3      4   Moraliskt beundransvärt 

 

2. Föreställ dig att följande händer i nästa vecka: Du är i en kosmetikaffär och ser en ny 

mascara som du vet är testad på djur. Du väljer att inte köpa mascaran.  

Hur acceptabelt är handlandet? 

Moraliskt förkastligt   -4      -3      -2      -1      0      1      2      3      4   Moraliskt beundransvärt 

 

3. Föreställ dig att följande händer i nästa vecka: Du är i en livsmedelsaffär i Sverige och 

ser Kiwifrukter som transporterats med flyg från Nya Zeeland. Du väljer att köpa 

Kiwifrukterna.   

Hur acceptabelt är handlandet? 

Moraliskt förkastligt   -4      -3      -2      -1      0      1      2      3      4   Moraliskt beundransvärt 

 

4. Föreställ dig att följande händer i nästa vecka: Du är i en livsmedelsaffär och ser 

bananer som du vet är besprutade med ett gift som förstör vattnet för dem som bor i 

närheten av plantagen. Du väljer att inte köpa bananerna.   

Hur acceptabelt är handlandet? 

Moraliskt förkastligt   -4      -3      -2      -1      0      1      2      3      4   Moraliskt beundransvärt 

 



 

 

5. Hur ofta köper du produkter som är rättvisemärkta (Alltid = varje gång du handlar)? 

Aldrig                     -4      -3      -2      -1      0      1      2      3      4                    Alltid 

 

6. Hur viktigt är det för dig att leva upp till dina moraliska ideal? 

Inte viktigt alls           -4      -3      -2      -1      0      1      2      3      4           Extremt viktigt 

 

7. Hur mycket anstränger du dig för att ta reda på om en produkt är rättvis/moraliskt 

försvarbar? 

Inte alls                        -4      -3      -2      -1      0      1      2      3      4           Extremt mycket 

  

8. I vilken utsträckning kunde du föreställa dig scenarierna?  

 

I väldigt liten utsträckning  -4      -3      -2      -1      0      1      2      3      4   I väldigt stor utsträckning  

 

9. I vilken utsträckning försökte du föreställa dig scenarierna? 

I väldigt liten utsträckning    -4      -3      -2      -1      0      1      2      3      4    I väldigt stor utsträckning  

       

10. Vad tror du vi vill komma fram till med den här studien? 

 

  

11. Jag är:  Kvinna      Man   

 

12. Ålder:  

  

 


