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Abstract 
Undersökningen utgick från Construal Level Theory (Trope & Liberman, 2010) och syftade 

till att undersöka om ökad grad av hypotetiskhet leder till att moralrelaterade scenarier i högre 

grad konstrueras i abstrakta, generella och moraliska termer, snarare än situationsbundna och 

mindre abstrakta och moraliska termer. Stimulusmaterialet bestod av scenarier som 

innefattade såväl extrema (delstudie 1, 80 fp) som vardagliga (delstudie 2, 80 fp) moraliska 

överträdelser. Hypotetiskhet manipulerades genom att scenarierna beskrevs som fiktiva eller 

verkliga i en mellangruppsdesign. Resultaten från delstudie två gav stöd åt undersökningens 

hypotes, dvs. att ökad grad av hypotetiskhet leder till ökat moraliskt tänkande. De ger stöd åt 

Construal Level Theory och har implikationer för tolkningen av data från hypotetiska 

scenarier, såsom utvecklingspsykologiska studier i Kohlbergtraditionen. 

 

Nyckelord: CLT, hypotetiskhet, moralisk känslighet. 
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Inledning 
Människor konstruerar hypotetiska scenarion för sig själva, genom att hitta på olika 

fantasiscenarion eller dagdrömma om alternativa verkligheter. Ibland tvingas människor även 

göra bedömningar av hur sannolikt det är att en viss sak inträffar, något som kan få stor 

påverkan på beteende och beslut. Olika grader av verklighet och fantasi, sannolikhet och 

osannolikhet fångas i begreppet hypotetiskhet, ett av flera psykologiska avstånd som enligt 

Construal Level Theory (CLT, Trope & Liberman, 2010) är knutet till olika grader av 

abstraktion och konkretion. Enligt CLT så fungerar hypotetiskhet på samma sätt som övriga 

psykologiska avstånd, dvs. tid, fysiskt avstånd och socialt avstånd, där ett större avstånd eller 

hypotetiskhet är knutet till större grad av abstraktion i tänkandet. Både CLT och de olika 

psykologiska avstånden har undersökts flitigt inom moralpsykologisk forskning, men inte 

hypotetiskhet. Följaktligen så kan man säga att det finns något av en kunskapslucka avseende 

hur hypotetiskhet är länkat till moral, och detta är utgångspunkten för denna uppsats.  

En tidigare studie har inspirerat inriktningen på uppsatsen, nämligen den av Eyal, 

Liberman & Trope (2008) som undersöker tidsavstånd i relation till moralisk känslighet (dvs. 

hur benägen man är att se de moraliska implikationerna av ett visst beteende). Denna uppsats 

handlar också om moralisk känslighet men istället för tid så kommer hypotetiskhet att 

undersökas, närmare bestämt hur hypotetiskhet påverkar graden av moralisk känslighet.  

 

Construal level theory 

CLT är en teori om hur människor mentalt föreställer sig saker beroende på vilket 

psykologiskt avstånd man befinner sig från den relevanta händelsen eller objektet. Med ökat 

psykologiskt avstånd så representeras händelser och objekt i mer abstrakta termer (högnivå 

construal) som innefattar essensen av det aktuella fenomenet och som är mer generellt och 

dekontextualiserat. Med minskat psykologiskt avstånd så tenderar istället objekt och 

händelser att representeras på ett mer konkret sätt som innefattar fenomenets detaljer och som 

är mer perifert och kontextualiserat (lågnivå construal). Det finns flera olika dimensioner av 

psykologiskt avstånd, såsom tidsavstånd, spatialt avstånd, socialt avstånd och hypotetiskhet 

och som alla spekuleras ha samma påverkan på hur en sak mentalt representeras. Den 

huvudsakliga tanken bakom dessa olika dimensioner av psykologiskt avstånd är att allting 

som på något sätt separerar självet från här och nu också ökar psykologiskt avstånd. 

Psykologiskt avstånd är med andra ord egocentriskt då den utgår från en själv som 

referenspunkt och alla sätt att förflytta referenspunkten från en själv, genom ökat spatialt, 
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socialt, tidsavstånd eller hypotetiskhet innebär en specifik dimension för psykologiskt avstånd 

(Eyal, Trope, & Liberman, 2008). 

För att verkligen kunna lämna sin egen referenspunkt och förflytta sig själv över tid, 

rum, andra personer och alternativa verkligheter så krävs det enligt CLT att man skapar 

abstrakta mentala representationer av avlägsna fenomen och objekt. Det är trots allt omöjligt 

för oss att verkligen uppleva något annat än det som är här och nu, vi kan inte gå bakåt eller 

fram i tiden, uppleva andra platser än de vi är på för tillfället, se saker med andras ögon eller 

faktiskt uppleva andra alternativa verkligheter. Däremot så kan vi föreställa oss att vi gör 

detta och då skapar vi enligt CLT mentala konstruktioner (Trope & Liberman, 2010). 

En annan tankegång är att det finns en gemensam underliggande kognitiv process som 

styr dessa relaterade dimensioner av psykologiskt avstånd. Eftersom dessa olika psykologiska 

avstånd alla utgår från samma referenspunkt, d.v.s. en själv, så bör de också fungera på 

liknande sätt och efter samma underliggande mekanismer. Ökat respektive minskat 

psykologiskt avstånd bör med andra ord leda till liknande effekter oavsett vilken dimension 

av psykologiskt avstånd som används (Trope & Liberman, 2003, 2010; Liberman & Trope, 

2008). 

Med andra ord så kommer händelser och objekt representeras på olika nivåer beroende 

på det psykologiska avståndet mellan en själv och händelsen eller objektet. Det är även fullt 

möjligt att representera samma händelse eller objekt på olika nivåer beroende på hur stort det 

psykologiska avståndet är mellan en själv och handlingen eller objektet. Exempelvis så kan 

handlingen ”låsa huset” representeras på en abstrakt och högre nivå som relaterar till 

handlingens essens (göra huset inbrottssäkert) men det går även att representera handlingen på 

mer konkret nivå och lägre nivå som innefattar detaljerna i handlingen (vrida om nyckeln i 

dörrlåset).  

Construal level theory har fått empiriskt stöd i ett flertal undersökningar och det har gått 

att hitta ytterligare belägg för de olika dimensionerna tid, hypotetiskhet, socialt- samt spatialt 

avstånd är kognitivt relaterade till varandra och influeras av mental construal (Trope & 

Liberman, 2010).   

 

CLT och moral 

Enligt CLT så kommer en händelse som konstrueras i högnivåtermer också att ha större 

sannolikhet att aktivera mer generella, abstrakta och övergripande aspekter av en situation och 

reducera de sekundära och mer detaljinriktade aspekterna relevanta för situationen. Omvänt så 



	   6	  

kommer en händelse som konstrueras i lågnivåtermer att öka fokus på sekundära och 

detaljaspekter av en situation och minska fokus på det generella och dekontextualiserade.  

En följd av detta är att moraliska värderingar också kommer att aktiveras i större 

utsträckning när det psykologiska avståndet ökar då moraliska värderingar tenderar att vara 

mer generella och abstrakta till sin natur. Med andra ord så kommer moraliska värderingar i 

högre grad att aktiveras i tidsmässigt, socialt eller geografiskt avlägsna samt hypotetiska 

situationer.  

Om en händelse tolkas i hög- eller lågnivå termer kommer med andra ord att påverka i 

hur stor mån som värderingar spelar in i tolkningen av situationen, något som sedan också 

driver den moraliska motivationen att agera (Eyal, Liberman & Trope, 2008; Agerström & 

Björklund, 2009b).  

Forskning har gett stöd för CLTs prediktioner på moralområdet. Eyal, Liberman & 

Trope (2008) fann att tidsmässigt mer avlägsna moraliska överträdelser tolkas som mer 

allvarliga än ifall samma överträdelser presenteras som tidsmässigt mer närliggande. 

Författarna fann även att tidsmässigt avlägsna situationer konstruerades i termer av moraliska 

principer medan tidsmässigt mer närliggande situationer konstruerades i termer av olika 

situationsvariabler. Man fann även att kraftigt tabubelagda moraliska överträdelser bedömdes 

som mer omoraliska när det tidsmässiga var större än när det var mindre. Författarna använde 

sig av fem olika scenarier i sin studie, två syskon som hade en incestuös relation, en familj 

som åt sin överkörda hund, en kvinna som städade badrummet med sitt lands flagga, en 

student som fuskade på en tenta och en kvinna som var otrogen. Gemensamt för alla 

scenarierna var att det i varje situation fanns situationsfaktorer som gjorde överträdelsen 

mindre allvarlig, såsom exempelvis att syskonen använde kondom och bara hade sex med 

varandra en gång (Eyal, Liberman & Trope, 2008). 

Även i situationer som är mindre extrema och mer vardagliga, såsom att exempelvis 

donera blod, att betala för sig på en restaurang, att sopsortera eller att hjälpa en vän att flytta, 

så har liknande resultat gått att hitta för ökat tidsavstånd (Agerström, 2008; Agerström & 

Björklund, 2009b). Det verkar därmed som att fenomenet att döma omoraliskt beteende 

hårdare i den avlägsna framtiden än i den nära framtiden inte är något som är begränsat till 

endast vissa extrema situationer. 

Det verkar även som att människor i en avlägsen framtid är mer benägna att göra val 

som man borde göra, medan man i en snar framtid snarare gör val baserat på vad man vill 

göra, något som även det är helt i linje med CLT och ytterligare tycks förstärka bilden av att 

tidsavstånd påverkar moral (Rogers & Bazerman, 2008). 
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Relationen mellan tidsavstånd och moral har undersökts i ett flertal andra kontexter. Det 

verkar som att man blir mer benägen att attribuera moraliska överträdelser till personlig 

läggning, såsom själviskhet, om de inträffar i framtiden. Man blir även mer benägen att 

attribuera moraliska överträdelser till situationsfaktorer bortom ens kontroll om de inträffar i 

den nära framtiden (Agerström & Björklund, 2009a). 

Det verkar även som att mer specifika typer av moral, såsom omsorgs- och 

rättvisemoraliskt tänkande påverkas av ökat tidsavstånd. Rättvisa verkar påverkas mer än 

omsorg, åtminstone för kvinnor (Agerström, Björklund & Allwood, 2010). 

Det har även gjorts en del forskning som undersöker CLT och tidsavstånd i relation till 

moralrelaterade emotioner. Forskning tyder på att man blir mer benägen att känna vrede över 

framtida moraliska överträdelser än över sådana överträdelser som inträffar i den nära 

framtiden. CLT verkar även gå att koppla till moraliska emotioner såsom skuld och njutning. 

Högnivå emotioner såsom skuld framstår som starkare i den avlägsna framtiden medan 

lågnivå emotioner såsom njutning framstår som svagare, vilket inte är fallet i den nära 

framtiden (Agerström och Björklund, 2009a; Agerström, Björklund & Carlsson, 2012). 

Effekterna av större tidsmässigt avstånd på moraliska bedömningar modereras även av 

styrkan i de egna värderingarna. Med andra ord så är effekterna av ökat avstånd på moralisk 

inställning och beteende avhängigt om man besitter de aktuella moraliska värderingarna över 

huvud taget (Agerström & Björklund, 2009b). 

Ökat tidsavstånd påverkar även hur moraliskt man beter sig. Detta yttrar sig exempelvis 

i att man blir mer benägen att engagera sig i altruistiskt hjälpbeteende, såsom att hjälpa en 

annan student med studierna under en tentaperiod, i den avlägsna framtiden än i den nära 

framtiden (Pronin, Olivola & Kennedy, 2008). Liknande resultat har även hittats vad gäller att 

medverka i en telefonintervju för att förbättra miljömedvetenhet, där man blir mer benägen att 

göra detta i den avlägsna än i den nära framtiden (Agerström & Björklund, 2009b). 

Forskningen relaterat till moraliskt beteende är dock begränsad i det avseendet att 

framtida beteende inte kan mätas, utan man blir istället tvungen att förlita sig på mått 

beträffande vad människor förpliktigar sig att göra.   

Socialt avstånd har liksom tidsavstånd studerats relativt flitigt inom moralpsykologin. I 

sin studie från 2008 så fann Eyal, Liberman & Trope liknande effekter för socialt avstånd som 

man fann för tid. Man fann således att extrema avlägsna moraliska överträdelser tolkades som 

mer allvarliga om de utfördes av en annan person än om de utfördes av en själv. Man fann 

även precis som med tid att socialt avlägsna moraliska principer konstruerades mer i termer 
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av moraliska principer samt att socialt närliggande situationer konstruerades mer i termer av 

situationsvariabler.  

Det verkar även som om effekterna av socialt avstånd på moraliskt tänkande modereras 

av situationens allvarlighet. Under förutsättningen att man bara kan hjälpa en person så väljer 

man i högre grad att hjälpa nära släktingar istället för främlingar i liv och död situationer. I 

mer vardagliga situationer där konsekvenserna inte blir lika allvarliga för de som inte får hjälp 

så minskar tendensen att vilja hjälpa släktingar förutsatt att man bara kan hjälpa en person 

(Burnstein, Crandall & Kitayama, 1994). 

Abstraktion ökar även graden av moraliskt hyckleri, d v s att man tenderar att döma 

andra hårdare än sig själv givet samma moraliska överträdelser (Lammers, 2012). Ökad grad 

av makt verkar också öka graden av moraliskt hyckleri, vilket är intressant för CLT då makt 

är ett abstrakt begrepp (Lammers, Stapel & Galinsky, 2010). 

Mer allmänt så har forskning även visat att tendensen att tänka abstrakt är relaterad till 

benägenheten att hjälpa behövande andra. Undersökningsdeltagare som tänker mer abstrakt, 

mätt genom BIF (Behavior Identification Form, Vallacher & Wegner, 1989), är mer benägna 

att skänka pengar till hemlösa (Levy, Freitas & Salovey, 2002). 

Det verkar även som att man blir mer benägen att tänka moraliskt när man blundar. 

Detta kan möjligen vara länkat till abstraktion då man blir berövad situationsstimuli om man 

tänker på något med ögonen stängda och därmed tvingas resonera på en mer abstrakt nivå 

(Caruso & Gino, 2011). 

Avseende det moralpsykologiska området så har det länge funnits en tendens till att 

fokusera på de psykologiska avstånden tid och till viss del även socialt avstånd medan både 

spatialt avstånd och hypotetiskhet varit ignorerade vid jämförelse. Det saknas därför 

kunskaper på området om hur moral och hypotetiskhet är relaterade till varandra och man kan 

i viss mån även tala om hypotetiskhet som ett ”glömt avstånd”.  

 

Hypotetiskhet 

Hypotetiskhet kan definieras som uppfattningen att något är overkligt eller osannolikt. 

Det finns både verkliga och kontrafaktiska versioner av samma händelser där graden av 

hypotetiskhet varierar. Vissa händelser är närmare verkligheten (om jag genomfört en annan 

studie istället) medan andra är mer avlägsna från den (om jag hade haft vingar). Hypotetiskhet 

kan därmed ses som ett psykologiskt avstånd som sträcker sig från händelser som är baserade 

på verklig, direkt erfarenhet till händelser som är baserade på alternativ som är mindre 

sannolika utifrån denna erfarenhet (Bar-Anan, Liberman & Trope, 2006).  
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Som ett av de fyra psykologiska avstånd som stipuleras av CLT så har hypotetiskhet 

främst studerats i relation till de andra psykologiska avstånden. Wakslak et al (2006) var 

några av de första som kopplade hypotetiskhet till CLT då de visade att en händelse som har 

låg sannolikhet att inträffa tenderar att representeras i mer generella, abstrakta, bredare termer 

där detaljer är mindre tydliga och helheten framstår som viktigast. De fann att om man 

upplever en händelse som osannolik så tenderar man att kategorisera objekt i bredare 

kategorier, inkludera fler atypiska objekt i en given kategori, ha en större preferens för 

generella beskrivningar samt segmentera pågående beteende i färre enheter. Författarna fann 

även att man blir mer skicklig på att abstrahera visuell information och upptäcka 

underliggande strukturer när man upplever att sannolikheten är låg för en händelse att inträffa. 

Omvänt så fann man också att man blir sämre på att urskilja detaljer när man upplever en 

händelse som osannolik. Ett annat intressant fynd var att undersökningsdeltagare blev mer 

benägna att kategorisera handlingar i högnivå respektive lågnivå termer när man primade dem 

semantiskt med fraser kring sannolikhet eller osannolikhet. 

Det verkar även som om de olika typerna av psykologiskt avstånd, inklusive 

hypotetiskhet, är relaterade till varandra. Med hjälp av IAT (Implicita associationstestet) så 

har man kunnat påvisa en association mellan lågt psykologisk avstånd och låg construal level 

samt högt psykologiskt avstånd och hög construal level.  Detta är något som verkar gälla 

avseende alla de fyra olika psykologiska avstånden (Bar-Anan, Liberman & Trope, 2006).  

Människor förväntar sig även att osannolika händelser inträffar oftare i tidsmässigt och 

spatialt avlägsna kontexter och att sannolika händelser inträffar oftare i tidsmässigt och 

spatialt närliggande kontexter, något som ger stöd för att hypotetiskhet är relaterat till de 

andra psykologiska avstånden (Wakslak, 2012). 

Det verkar även som att människors tendens att bedöma framtida själv och andra 

personer på samma sätt men annorlunda från nutida själv är något som påverkas av 

hypotetiskhet. Mer specifikt så verkar det som att det här fenomenet inte uppkommer alls i 

hypotetiska situationer (Pronin, Olivola & Kennedy, 2007). 

Det har även gått att hitta belägg för att hög grad av hypotetiskhet är relaterad mer till 

önskvärdheten i en handling medan låg nivå av hypotetiskhet är mer relaterad till den 

praktiska genomförbarheten av en handling. Det verkar därmed som om attraktiviteten av en 

handling eller en aktivitet ökar desto mer hypotetisk som den upplevs medan attraktiviteten 

minskar desto mindre hypotetisk som handlingen uppfattas vara. En förklaring till detta kan 

vara att högnivå representationer reflekterar själva värdet i en handlings slutmål medan 

lågnivå representationer snarare reflekterar själva sättet som man uppnår dessa mål. Således 
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så verkar det som om ökad grad av hypotetiskhet ökar attraktiviteten hos det som är önskvärt 

men svårt att uppnå medan minskad grad av hypotetiskhet minskar attraktiviteten i det som 

inte är så önskvärt men som är lätt att uppnå (Todorov, Goren & Trope, 2007). 

Det har emellertid inte tidigare gjort några tidigare studier som kopplat hypotetiskhet till 

moralområdet, något som däremot har gjorts med de andra psykologiska avstånden.  

 

Moralisk känslighet 

Enligt Vallacher och Wegner och action identification theory (1989) så kan en handling 

identifieras på olika sätt, exempelvis så kan handlingen att dricka en alkoholdryck 

representeras som att man antingen blir full, att man sväljer en dryck, att man belönar sig själv 

eller något helt annat. Dessa identifikationer av samma handling representerar en kognitiv 

hierarkisk ordning där vissa handlingar är på en högre nivå medan andra handlingar är på en 

lägre nivå. Exempelvis så kan man säga att ”låsa huset” är ett begrepp på högre nivå än ”att 

vrida om nyckeln i låset” då det fångar essensen i själva handlingen och handlingens 

övergripande mål.  ”Att vrida om nyckeln i låset” är däremot ett begrepp som är hierarkiskt på 

en lägre nivå då det snarare ligger närmare den direkta handlingen. Naturligtvis så kan även 

flera nivåer identifieras som ligger där emellan eller som är ännu mer hög eller låg nivå än 

dessa två exempel för samma handling.  

Trots att en handling kan beskrivas på flera olika sätt så är det vanligt att människor 

väljer att identifiera sina handlar på ett visst specifikt sätt. Att man väljer att göra just detta är 

något som sannolikt påverkas av vilken situation man befinner sig i och vilka miljöer man 

brukar röra sig i, men det existerar även stabila individuella skillnader vad gäller benägenhet 

att identifiera en handling i antingen hög- eller lågnivå-termer. 

Vallacher och Wegner utvecklade the Behavior Identification Form (BIF, 1989) för att 

mäta just individuella skillnader relaterade till om man tänker i hög- eller lågnivå termer.  

Mätinstrumentet fungerar på så sätt att man som undersökningsdeltagare får läsa ett 

antal beskrivningar av olika händelser och efter varje beskrivning får man välja mellan två 

alternativ som bäst beskriver händelsen, varav ett alternativ är ett lågnivå alternativ och ett är 

ett högnivå alternativ. 

Moralisk känslighet kan definieras som förmågan att uppfatta det moraliska innehållet i en 

situation (Lovett & Jordan, 2010). Moralisk känslighet är viktigt eftersom en person som inte 

uppfattar att en situation har moraliska implikationer sannolikt inte kommer att agera eller 

bedöma andra på ett sätt som är influerat av någon moralisk uppfattning. En person som 

uppfattar en situation som moraliskt relevant kommer däremot sannolikt att anpassa sitt 
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beteende och sina bedömningar av andra aktörer i situationen därefter. Tillsammans med 

bland annat moralbedömningar och moralisk motivation så utgör moralisk känslighet en 

viktig komponent för att förklara moralisk beteende (You, Maeda & Babeau, 2011). På 

samma sätt som man kan tänka sig att det finns individuella skillnader i moralisk känslighet 

så kan man tänka sig att graden av moralisk känslighet går att influera på olika sätt (You, 

Maeda & Babeau, 2011), såsom genom manipulation av psykologiskt avstånd. 

  

Den aktuella undersökningen 

Medan CLT och de olika dimensionerna av psykologiskt avstånd har undersökts flitigt i 

tidigare forskning så har ingen tidigare forskning gjorts som studerar hypotetiskhet i samband 

med moral och detta bildar följaktligen utgångspunkten för den här undersökningen. 

Undersökningen har som syfte att koppla hypotetiskhet till moralisk känslighet genom 

att manipulera hypotetiskhet i olika moraliska scenarier för att sedan se hur 

undersökningsdeltagare kategoriserar scenarierna i termer av mer värderingsinriktade och 

abstrakta högnivå termer eller mer värderingslösa och konkreta lågnivå termer. Mer specifikt 

så är undersökningens hypotes att fiktiva moraliska scenarier i högre grad kommer att tolkas 

i mer värdeladdade högnivå termer medan verkliga scenarier i högre grad kommer att tolkas 

i mer värdebefriade lågnivå termer. För att testa den här hypotesen så genomfördes två olika 

delstudier varav den första var en replikation av Eyal, Liberman & Tropes delstudie från 2008 

med den avgörande skillnaden att deras tidsmanipulation bytts ut mot en manipulation av 

hypotetiskhet. I den andra delstudien så användes även annorlunda scenarion än vad Eyal et al 

(2008) gjorde. 

 

Metod: Undersökning 1 
Tidigare forskning om CLT och moral har visat att tidsavstånd påverkar hur 

undersökningsdeltagare representerar olika moraliska scenarier i termer av hög- eller lågnivå 

termer. I den här delstudien så är tanken att replikera dessa fynd med skillnaden att istället för 

en tidsmanipulation så kommer hypotetiskhet att manipuleras istället. Delstudien tar avstamp i 

Eyal, Liberman & Tropes studie från 2008 och använder sig av samma scenarier som de 

använde då det kan vara intressant för att lättare kunna generalisera resultaten mellan olika 

studier. 
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Undersökningsdeltagare 

I studien så deltog 80 undersökningsdeltagare (35 män och 45 kvinnor). Medelåldern 

var 22,8 år (SD = 2,63). Undersökningsdeltagarna bestod av studenter rekryterades på campus 

vid Lunds Universitet. Dessa undersökningsdeltagare erbjöds ingen ersättning för sitt 

deltagande vilket var av frivillig karaktär. 

 

Material 

Materialet bestod av frågeformulär med fem olika scenarion innefattande varsitt 

moraliskt dilemma (Appendix A). Manipulationen bestod av att hypotetiskhet manipulerades i 

en hög- (fiktiv) och en låggrupp (verklig), vilket gav två olika typer av enkäter med två olika 

nivåer. Hypotetiskhet manipulerades genom att scenarierna presenterades som fiktiva varefter 

fraserna ”anta att” och ”föreställ dig” användes i scenarierna för att ytterligare förstärka 

bilden av dessa som hypotetiska. I ”verklig”-versionen så framställdes scenarierna som om att 

de inträffat i verkligheten genom att fraserna ”anta att” samt ”föreställ dig” utelämnades. 

Efter varje scenario fanns det två olika alternativ presenterade som beskrev den 

omoraliska handlingen i scenariot, ett abstrakt (högnivå) och ett konkret (lågnivå) och 

undersökningsdeltagaren ombads att välja det alternativ som passade bäst in på deras 

föreställning om scenariot. Denna del av undersökningen var ämnad att mäta moralisk 

känslighet för vart och ett av de olika scenarierna.   

De scenarier som användes var samma som i Eyal et al (2008) och de första av de fem 

scenarierna som användes handlade om en familj vars hund dött i en bilolycka som beslutade 

sig för att tillaga och äta upp hunden. Det andra scenariot handlade om en bror och en syster 

som hade sex med varandra. Det tredje scenariot handlade om en kvinna som använde en 

svensk flagga för att städa badrummet. Det fjärde scenariot handlade om en gift kvinna som 

hade en utomäktenskaplig affär och det femte scenariot handlade om en student som fuskade 

på en salstenta. Liksom i Eyal et als (2008) studie så fanns det situationsfaktorer i de olika 

scenarierna som förmildrade överträdelserna i handlingarna.   

De två olika alternativen som fanns att välja mellan efter varje scenario var utformade 

på så sätt att den ena beskrivningen alltid överensstämde med en generell moralisk princip 

(högnivå) och den andra beskrivningen överensstämde med det specifika sättet som 

handlingen utfördes på (lågnivå). 

De alternativ som fanns att välja på för hund scenariot var ”vanära ett dött husdjur” 

(högnivå) samt ”äta köttet från en död hund” (lågnivå) medan de olika alternativen i syskon 

scenariot var ”incest” (högnivå) samt ”samlag mellan syskon” (lågnivå). I scenariot med 
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flaggan så kunde undersökningsdeltagarna istället välja mellan ”skända en nationell symbol” 

(högnivå) samt att ”riva en flagga i bitar” (lågnivå), i scenariot om den utomäktenskapliga 

affären så var alternativen istället ”brutet förtroende” (högnivå) samt ”utomäktenskaplig 

affär” (lågnivå). I det sista scenariot om att fuska på en salstenta så var alternativen som 

erbjöds ”fuska” (högnivå) samt ”tjuvkika på en annan persons tenta” (lågnivå). Dessa 

beskrivningar var samma som användes i Eyal, Liberman & Tropes artikel från 2008. 

Det fanns även med avslutande frågor om hur väl deltagarna kunde sätta sig in i 

scenarierna, hur väl de försökte sätta sig in i scenarierna, samt deras kön, ålder och om de 

kunde gissa vad undersökningen handlade om. 

 

Procedur 

Undersökningen inleddes med att undersökningsdeltagarna slumpmässigt fördelades	  

över	  de	  två	  experimentella	  betingelserna. Undersökningsdeltagarna fick läsa de fem 

scenarierna och direkt efter varje scenario så följde en kategoriseringsövning om moralisk 

känslighet där undersökningsdeltagaren fick välja det av de två erbjudna alternativen som de 

tyckte bäst beskrev scenariot. Undersökningen avslutades med att undersökningsdeltagarna 

fick uppge sitt kön, sin ålder, uppge om de kunde gissa sig till undersökningens hypotes samt 

uppge i vilken mån de kunde föreställa sig scenarierna och i vilken utsträckning de försökte 

föreställa sig scenarierna. Efter att enkäten var ifylld så togs en kort debriefing om 

undersökningsdeltagaren var intresserad. Hela undersökningen tog sammanlagt ca 5 minuter 

att göra. 

 

Analys 
En repeated measures logistisk regression genomfördes på materialet i syfte att testa om 

berättelserna (1-5) kategoriserades på olika nivåer (låg nivå beskrivningar kategoriserades 

som 0 och högnivå beskrivningar kategoriserades som 1) beroende på hypotetiskhet (verkligt 

vs. fiktivt). Den logistiska regressionen gav en signifikant interaktionseffekt mellan 

hypotetiskhet och berättelse X2 (df = 4, 397) = 10,087, p = .039, vilket tyder på att 

berättelserna och manipulationen av hypotetiskhet samvarierade. Det gick att hitta en 

signifikant huvudeffekt för berättelse X2 (df = 4, 397) = 56,308, p = .000, vilket tyder på att 

vissa scenarion tolkades i termer av högre nivåer än andra scenarion.  
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Ingen signifikant effekt gick att hitta för hypotetiskhet X2 (df = 1, 397) = 1,369, p = 

.242, vilket tyder på att det inte fanns någon skillnad mellan hur de två grupperna 

kategoriserade scenarierna.  

En undersökning av medelvärdena och standardavvikelserna (tabell 1) visade att det 

fanns en stor skillnad mellan hur de olika grupperna svarat i scenariot om salstentan. Ett 

oberoende samples t-test genomfördes därför på fusk-scenariot i syfte att jämföra hur de två 

gruppernas svarade på kategoriseringsövningen. Det gick att hitta en signifikant skillnad 

mellan hur deltagarna i låg- (Verkligt; M = .1000, SD = .30382) och höggrupp (Fiktivt; M = 

.4103, SD = .49831; t (63) = -3.331; p = .001, two-tailed) svarade avseende moralisk 

känslighet. Storleken på skillnaden i medelvärden mellan grupperna (Mean difference = -.31, 

95% CI: -,50 till -,12) var relativt stor (eta squared = .125).  

En undersökning av medelvärdena och standardavvikelserna antydde också att gruppen 

för vilken berättelserna framställdes som fiktiva valde det abstrakta alternativet i högre gard 

än motsatsen över de olika scenarierna.  

 

Diskussion 

Trots att delstudien som helhet misslyckades med att påvisa stöd för undersökningens 

hypotes så får resultaten från delstudien ändå anses vara lovande. I ett av de scenarier som 

användes, det om att fuska på en salstenta, så gick det att hitta en signifikant effekt för 

hypotetiskhet som visar att fiktiva scenarier i högre grad representeras i högnivå termer 

medan verkliga scenarier i högre grad representeras i lågnivå termer. Resultaten från 

undersökningen ger därmed visst stöd för undersökningens hypoteser. Emellertid så var det 

övergripande resultatet inte det som man hade kunnat hoppas på vilket ledde fram till 

delstudie 2. 

 

Metod: Undersökning 2 
Delstudie två ämnar arbeta vidare med upptäckterna från delstudie ett och kan ses som 

en vidareutveckling av den föregående studien. Ett möjligt problem med den första delstudien 

är att många av de scenarier som användes var väldigt extrema (incest, äta sin hund etc.) 

vilket kan ha inverkat på resultaten. En annan möjlighet är att scenarierna från delstudie ett, 

som var hämtade från Eyal, Trope och Libermans studie (2008), inte är lämpade för svenska 

förhållanden då den ursprungligen genomfördes i Israel. Därför så togs beslutet att upprepa 

undersökningen från den första delstudien men med andra scenarier.  
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Undersökningsdeltagare 

I studien så deltog 80 undersökningsdeltagare (36 män och 44 kvinnor). Medelåldern 

var 23,5 år (SD = 3,44). Undersökningsdeltagarna bestod av studenter rekryterades på campus 

vid Lunds Universitet. Dessa undersökningsdeltagare erbjöds ingen ersättning för sitt 

deltagande vilket var av frivillig karaktär. 

 

Material 

Materialet bestod av frågeformulär med fem olika scenarion innefattande varsitt 

moraliskt dilemma (Appendix B). Den stora skillnaden mellan delstudie ett och två var att 

scenarierna i delstudie två var annorlunda från de i den första delstudien samt att 

beskrivningarna i den åtföljande kategoriseringsövningen om moralisk känslighet var 

anpassade till de nya scenarierna. I övrigt så fanns det inga skillnader mellan delstudie ett och 

två.  

I den här delstudien så bestod det första scenariot av en student som fuskade på en 

salstenta, vilket var samma scenario som det som användes i den förra delstudien. 

Anledningen till att detta scenario behölls var att det var det var det enda scenario som var 

signifikant i den första delstudien. Det andra scenariot bestod en man som efter en sen kväll 

ute väljer att stjäla en olåst cykel för att lättare kunna ta sig hem, mannen ställer dock tillbaka 

cykeln när han märker att den har punktering. Det tredje scenariot handlade om en kvinna 

som behövde hjälp med att flytta och vars kollega tidigare lovat att ställa upp. Kollegan hade 

dock egentligen tänkt ljuga om att vara sjuk för att gå på en konsert men efter att den blev 

inställd så valde han att hålla sitt löfte och hjälpa till med flytten. Det fjärde scenariot 

handlade om ett par på utlandssemester som efter att ha varit på restaurang upptäcker att 

restaurangen inte tagit betalt för drinkarna de beställde in men trots detta väljer de att inte gå 

tillbaka dit för att betala drinkarna då det hade varit väldigt besvärligt för dem. Det femte och 

sista scenariot handlade om en rekryterare som skulle välja mellan två kandidater för ett jobb, 

en av dem en mindre meriterad vän och den andra en mer meriterad okänd person, och där 

rekryteraren ger vännen jobbet. Liksom i den första delstudien så fanns det situationsfaktorer i 

de olika scenarierna som förmildrade överträdelserna i handlingarna.   

De alternativ som fanns att välja på för cykelscenariot var ”stöld” (högnivå) samt 

”använda en olåst cykel” (lågnivå) medan de olika alternativen i flytthjälps scenariot var ”visa 

bristande omsorg” (högnivå) samt ”försöka krångla sig ur en situation” (lågnivå). I scenariot 

om drinkarna så kunde undersökningsdeltagarna istället välja mellan ”inte göra rätt för sig” 

(högnivå) samt att ”dricka något utan att betala” (lågnivå), i scenariot om rekryteraren så var 
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alternativen istället ”särbehandling” (högnivå) samt ”ordna ett jobb till någon man känner” 

(lågnivå). I scenariot om studenten som fuskade så var de valbara alternativen samma som i 

den förra delstudien. 

 

Procedur 

Undersökningen	  inleddes	  med	  att	  undersökningsdeltagarna	  slumpmässigt	  

fördelades	  över	  de	  två	  experimentella	  betingelserna. Undersökningsdeltagarna fick läsa de 

fem scenarierna och direkt efter varje scenario så följde en kategoriseringsövning om 

moralisk känslighet där undersökningsdeltagaren fick välja det av de två erbjudna alternativen 

som de tyckte bäst beskrev scenariot. Undersökningen avslutades med att 

undersökningsdeltagarna fick uppge sitt kön, sin ålder, uppge om de kunde gissa sig till 

undersökningens hypotes samt uppge i vilken mån de kunde föreställa sig scenarierna och i 

vilken utsträckning de försökte föreställa sig scenarierna. Efter att enkäten var ifylld så togs 

en kort debriefing om undersökningsdeltagaren var intresserad. Hela undersökningen tog 

sammanlagt ca 5 minuter att göra. 

 

Analys 
En repeated measures logistisk regression genomfördes på materialet i syfte att särskilja 

om berättelserna (1-5) kategoriserades på olika nivåer (lågnivå beskrivningar kategoriserades 

som 0 och högnivå beskrivningar kategoriserades som 1) beroende på hypotetiskhet (verkligt 

vs. fiktivt). Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan hypotetiskhet och berättelse 

X2 (df = 4, 398) = 3,955, p = .412, vilket tyder på att berättelserna och manipulationen av 

hypotetiskhet inte samvarierade. Det gick att hitta en signifikant huvudeffekt för berättelse X2 

(df =4, 398) = 48,104, p = .000, vilket tyder på att vissa scenarion även i den här delstudien 

tolkades i termer av högre nivåer än andra scenarion.  

Viktigast av allt, det gick även att hitta en signifikant effekt för hypotetiskhet X2 (df = 1, 

398) = 3,808, p = .051, vilket tyder på att det fanns en skillnad för de två olika grupperna i hur 

man kategoriserade berättelserna över de fem olika scenarierna.  

En undersökning av medelvärdena och standardavvikelserna (tabell 2) bekräftade att de 

undersökningsdeltagare för vilka berättelserna framställdes som fiktiva valde det abstrakta 

alternativet i högre grad än motsatsen över de olika scenarierna.  

En undersökning av medelvärdena och standardavvikelserna visade att effekten var 

störst i flytthjälps- och rekryteringsscenariot. 
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Diskussion 

Resultaten från delstudie två ger stöd åt undersökningens hypotes att 

undersökningsdeltagarna i högre grad skulle kategorisera scenarierna i högnivå termer om de 

framställdes som hypotetiska och att de i högre grad skulle kategorisera scenarierna i termer 

av lågnivå termer om de framställdes som verkliga. Det verkar därmed som om en 

manipulation av hypotetiskhet får människor att tänka mer abstrakt respektive konkret 

beroende på graden av hypotetiskhet. Implikationer av detta diskuteras vidare i 

slutdiskussionen.   

 

Slutdiskussion 
Syfte 

Uppsatsen hade som syfte att undersöka om hypotetiskhet leder till att man i högre grad 

tolkar händelser i termer av mer värdeladdade högnivå termer. Detta verkar vara fallet då det i 

delstudie två gick att hitta en signifikant effekt av hypotetiskhet där det även verkar som om 

gruppen som fick manipulationen med de fiktiva scenarierna i högre grad kategoriserade 

berättelserna i högnivå termer medan det omvända gällde för gruppen som fick 

manipulationen med de verkliga scenarierna. Även i den första delstudien så gick det att hitta 

resultat som till viss del gav stöd till undersökningens hypotes då ett av de scenarierna som 

användes gav en signifikant effekt för hypotetiskhet och där resultaten från 

kategoriseringsövningen var i linje med vad som förväntats. Undersökningen får därför anses 

ha lyckats med att hitta stöd för de hypoteser som den hade som mål att testa. 

 

Slutsatser 

De resultat som erhölls från undersökningen stämde in på de prediktioner som kan 

härledas från CLT och ger därmed stöd för att teorin stämmer. Precis som man hade kunnat 

förvänta sig enligt CLT så visade de två delstudierna att en manipulation utav hypotetiskhet 

gör att man blir mer benägen att kategorisera en berättelse i hög- respektive lågnivå termer. 

Undersökningens resultat återknyter därmed till de resultat som Eyal mfl (2008) fann och ger 

stöd åt CLTs prediktioner på moralområdet. Därmed så ger undersökningens resultat även 

stöd åt tanken att de olika psykologiska avstånden hypotetiskhet, tid, spatialt- och socialt 

avstånd är relaterade och fungerar efter samma underliggande psykologiska mekanismer då 

samma resultat nu har gått att finna med både hypotetiskhet, socialt avstånd och tidsavstånd.  
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Man kan även spekulera kring praktiska/metodologiska implikationer av 

undersökningens resultat. En sådan skulle kunna vara att moraliskt teoretiska resonemang där 

man diskuterar påhittade scenarier eller situationer gärna har en tendens att bli mer extrema än 

sådana moraliska resonemang som är mer verklighetsbaserade. Detta eftersom människors 

moraliska övertygelse kommer att förstärkas givet ökad grad av hypotetiskhet, givetvis 

förutsatt att man har de relevanta värderingarna. Man kan även tänka sig att mer osannolika 

situationer också kommer att framkalla en mer kraftig moralisk reaktion, då även graden av 

sannolikhet och osannolikhet i en situation innefattas under hypotetiskhetsbegreppet. Med 

andra ord så kommer man att tycka att en moralisk överträdelse eller en dygdig handling 

kommer att vara mer fel eller rätt, respektive, givet att situationen är mer fiktiv eller 

osannolik.  

I ljuset av detta så kan det även vara intressant att koppla undersökningen till det som 

kallas för Kohlbergstraditionen vilket är nära sammankopplad med Kohlbergs 

trappstegsmodell (Kohlberg, 1984). Enligt denna modell så kan moraliska bedömningar och 

beslut förklaras genom en form av hierarkisk rangordning av olika utvecklingsstadier där 

högre stadier är mer sofistikerade och representerar en högre utveckling. Kohlberg använde 

sig av ett flertal moraliska scenarier när han kartlade sin trappstegsmodell och han utgick från 

att de svar han fick var representativa för en underliggande moralpsykologisk kognitiv 

struktur. De scenarier som Kohlberg använde sig av var emellertid hypotetiska till sin natur i 

den meningen att de var fiktiva och väldigt osannolika att inträffa för de flesta människor. I 

ljuset av den här undersökningen så kan detta ha inverkat på hans resultat då det gjort att 

undersökningsdeltagarna svarat mer moraliskt än vad som kanske annars varit fallet, dvs. om 

de resonerat kring mer vardagliga moraliska dilemman. Exempelvis så är Kohlbergs klassiska 

moraliska dilemma om maken Heinz som tvingas stjäla en dyr medicin hos en apotekare för 

att kunna bota sin sjuka hustru en bra illustration på ett dilemma som är väldigt hypotetiskt till 

sin natur och därmed väldigt osannolikt att inträffa för de flesta människor (Kohlberg, 1958; 

Kohlberg, 1984). Frågan om i vilken mån man överskattar människors förmåga att resonera i 

moraliska dilemman när stimulusmaterialet uteslutande utgörs av hypotetiska dilemman kan 

vara värd att följa upp i framtida forskning, inte minst med tanke på det stora avtryck 

Kohlbergs metod fått i modern moralpsykologi. 

Även andra forskare som fortsatt inom Kohlberg traditionen, såsom James Rest med sitt 

Defining Issues Test (DIT), har använt liknande scenarier, vilket kan ha inverkat på de 

resultat som de har erhållit då de blivit mer extrema. Andra moralforskare, såsom Giligan, har 
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istället valt att använda sig av mer verkliga vardagsdilemman som sannolikt ger mindre 

extrema moralskattningar än de som används inom Kohlberg traditionen (Wark, 1992; 2001).  

Forskare såsom Krebs & Denton (2005) har också kritiserat Kohlberg traditionens 

användning av ovanliga scenarier fast av andra anledningar då de inte opponerar sig mot 

hypotetiskhet i sig avseende scenarierna utan mot det faktum att hypotetiska scenarier inte 

kan relateras till vardagssituationer. Resultaten från den här uppsatsen ger därmed ett visst 

stöd åt deras kritik avseende Kohlbergs trappstegs modell även om deras kritik är av 

annorlunda natur än den som framkommer av den här undersökningens resultat. 

Det är även viktigt att komma ihåg att normer är något som skiljer sig åt över kulturer 

och att moral är något subjektivt. Moral är med andra ord inte något som är identiskt för alla 

kulturer och samhällen utan skiljer sig åt, det är därför osannolikt att de moraliska dilemman 

som använts i den här undersökningens delstudie två hade fått samma respons i en helt annan 

kultur. På samma sätt så är det möjligt att scenarierna från delstudie ett inte fungerade på 

grund av att de inte ursprungligen skapats med svenska förhållanden i åtanke. Det kan 

emellertid vara rimligt att anta att det finns en underliggande kognitiv psykologisk princip 

driven av psykologiskt avstånd som kan aktiveras oavsett vilken kultur man tillhör och 

oavsett vilken moralisk övertygelse man har. Med andra ord så betyder detta att även om de 

individuella värderingarna kan variera mellan olika kulturer, så kan man anta att samma 

underliggande princip om ökad grad av hypotetiskhet kommer att förstärka en persons 

inneboende moraliska övertygelser oavsett vad denna moral är. 

En annan intressant praktisk implikation av undersökningen är att det skulle kunna vara 

lättare att framkalla moraliskt beteende genom att påverka graden av hypotetiskhet i en 

situation. Detta är något som skulle kunna få praktisk användning för exempelvis olika hjälp- 

eller biståndsorganisationer som kanske hade kunnat få in mer pengar genom att presentera 

sina mål som mer hypotetiska. Man kan även tänka sig att exempelvis marknadsföring som 

syftar till att sälja produkter som appellerar till köparens moral, såsom olika miljöprodukter, 

hade blivit mer effektiv om de moraliska vinsterna med produkten framställts som mer 

hypotetiska. 

Detta är bara några exempel på ett möjliga applikationsområden och man kan tänka sig 

att alla situationer där man vill framkalla någon form av moraliskt beteende hade kunnat 

påverkas av att vissa aspekter av situationen framställts som mer hypotetiska.  
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Begränsningar 

En möjlig begränsning med den aktuella uppsatsen skulle kunna vara att den använder 

sig av en hittills obeprövad metod för att inducera hypotetiskhet. Att framställa en berättelse 

som fiktivt eller verkligt och att understryka den hypotetiska manipulationen med ord som 

”anta att” och ”föreställ dig vidare” kan tänkbart ha en helt annan effekt än vad som den här 

undersökningen utgår ifrån. Det kanske är så att manipulationen inte alls får en att tänka mer 

hypotetiskt utan snarare av helt andra orsaker får människor att resonera moraliskt. Det hade 

därför varit önskvärt att replikera resultaten från uppsatsen med ett mer välbeprövat sätt att 

manipulera hypotetiskhet, såsom sannolikhet där ett scenario istället beskrivs ha en viss 

sannolikhet att inträffa eller inte inträffa. 

En annan invändning mot undersökningen är även de invändningar som kan användas 

mot experimentell filosofi, att moral är så mycket mer än bara kategorisering i moraliska 

termer eller för den delen moralbedömningar. Det är med andra ord så att de typiska 

moraliska mått som används i exempelvis enkätundersökningar är otillräckliga för att mäta en 

moralisk princip då dessa av naturen innefattar så väldigt mycket mer än ifall man tycker 

något specifikt är moraliskt rätt eller fel eller ifall en berättelse kan kategoriseras i vissa 

moraliska termer. För att verkligen vara säker på att kunna fånga en moralisk princip så måste 

man ha med väldigt många och olika mått och ur den synpunkten så är undersökningen även 

begränsad (Kauppinen, 2007).  

Att det inte fanns någon signifikant huvudeffekt för hypotetiskhet i den första delstudien 

kan sannolikt bero på flera orsaker så som att scenarierna som användes där var för extrema 

vilket påverkade kategoriseringsövningen eller att de helt enkelt inte var lämpade efter 

svenska förhållanden. Exempelvis så kan man tänka sig att scenariot med kvinnan som 

använde en flagga för att städa badrummet är något som inte är lika känsligt i Sverige som det 

är i Israel där scenariot ursprungligen användes. Något som verkar styrka tanken att 

scenarierna i allmänhet var för extrema är att det var det mest alldagliga och kanske minst 

extrema alternativet, det om att fuska på en tenta som fungerade bäst av de olika scenarierna i 

den första delstudien. Vidare så är det tänkbart att de extrema scenarierna i många fall 

upplevdes som humoristiska och roande av undersökningsdeltagarna, något som sannolikt 

påverkade resultaten. 

Gemensamt för de olika moraliska scenarierna som användes i studien är att de alla 

bestod av moraliska överträdelser men inte tog upp positiva moraliska handlingar. Detta kan 

kanske i viss mån vara ett problem om man vill generalisera bortom moraliska överträdelser 



	   21	  

men sannolikt så skulle samma resultat gå att återfinnas om mer positiva moraliska handlingar 

använts i scenarierna.  

 

Moral foundation theory 

I relation till undersökningens resultat så kan man även diskutera Haidts Moral 

Foundations Theory (MFT) som innefattar sex stycken olika moraliska ”grundpelare” som är 

gemensamma över alla kulturer. Dessa består av omsorg/skada, rättvisa/fuskande, 

frihet/förtryck, lojalitet/illojalitet, auktoritet/subversion samt helighet/degradering. De sex 

grundpelarna bildar tillsammans en grundläggande moralpsykologisk uppfattning om etik 

som bildar utgångspunkten för alla kulturella variationer på moralområdet där olika kulturer 

skapar sina egna moraliska dygder, berättelser och institutioner efter de sex grundpelarna. Om 

man följer MFTs resonemang så följer det att ökad grad av hypotetiskhet aktiverar moraliska 

representationer knutna till de sex moraliska grundpelarna, något som inträffar oavsett vilken 

kultur eller kontext som man befinner sig i. Kulturella variationer i hur de sex grundpelarna 

tolkas på en viss plats är sedan ansvariga för att det som tolkas som moraliskt eller omoraliskt 

i en hypotetisk kontext skiljer sig åt mellan människor från olika kulturer (Haidt, n.d.). 

Man kan även applicera undersökningens fynd om hypotetiskhet på hur konservativa 

ofta tycker att moral omfattar fler saker än vad liberaler tycker. Sannolikt så beror inte detta 

fenomen på att konservativa i högre grad än liberaler tänker abstrakt eller hypotetiskt och 

därför också ser moraliska överträdelser i fler situationer. Inte heller är det särskilt troligt att 

liberaler tänker mer konkret och mindre hypotetiskt och därmed missar moraliska 

överträdelser i högre grad. Fenomenet beror sannolikt snarare på socialisering där vissa 

grupper har olika sätt att resonera moraliskt och uppfattar olika saker som moraliska, något 

som sedan kan aktiveras genom hypotetiskhet.  

 

Framtida studier 

Framtida studier hade med fördel kunnat fortsätta med att utforska hypotetiskhet i 

förhållande till moral då detta är ett område som länge har varit eftersatt inom 

moralpsykologin. Framtida studier hade förslagsvis kunnat försöka replikera den här 

undersökningen med skillnaden att sannolikhet kunnat användas istället för att beskriva 

scenarierna i termer av fiktivt eller verkligt i manipulationen av hypotetiskhet.  

En annan sak som den här undersökningen inte berör men som framtida forskning hade 

kunnat undersöka är hur hypotetiskhet förhåller sig till direkta moralbedömningar. Moralisk 

känslighet och moralbedömningar är förmodligen väldigt jämförbara vad gäller resultat men 
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det känns ändå som att direkta moralbedömningar hade varit befogade att undersöka då de är 

betydligt vanligare än vad moralisk känslighet är. 

På samma sätt som med tid så hade man även kunnat undersöka hypotetiskhet i relation 

till olika moraliska emotioner. Exempelvis så hade man kunnat undersöka om man känner 

mer vrede över moraliska överträdelser i hypotetiska situationer än i verkliga. Man hade även 

kunnat undersöka om lågnivå emotioner såsom njutning är starkare i verkliga scenarier medan 

högnivå emotioner såsom skuld är starkare i hypotetiska scenarier. En annan sak som framtida 

forskning skulle kunna ta upp är att undersöka hypotetiskhet i förhållande till mer specifika 

former av moral såsom omsorg och rättvisa. Framför allt så hade framtida studier kunnat 

undersöka hur hypotetiskhet förhåller sig till direkt moraliskt beteende och om en högre grad 

av hypotetiskhet faktiskt leder fram till ökad grad av moraliskt beteende.  
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Appendix A 
 
Vänligen läs följande påhittade scenarier och välj den formulering som bäst beskriver dem. 
 
1. Anta att en familjs hund dog då den blev överkörd av en bil utanför deras hus. Föreställ dig 
vidare att familjen hade hört att hundkött skulle smaka bra, så de skar upp kroppen, tillagade 
den och åt den till middag.  
 
Vilken formulering beskriver bäst handlingen? 
 
☐ Vanära ett dött husdjur 
☐ Äta köttet från en död hund 
 
2. Anta att en bror och en syster är ensamma i ett hus och beslutar sig för att ha sex med 
varandra. Föreställ dig vidare att systern använder p-piller medan brodern använder en 
kondom. De har både kul under akten men beslutar sig för att inte göra om det. De lovar 
varandra att hålla det hemligt.  
 
Vilken formulering beskriver bäst handlingen? 
 
☐ Samlag mellan syskon 
☐ Incest 
 
3. Anta att en kvinna håller på att städa sin garderob och hittar sin gamla svenska flagga. 
Föreställ dig vidare att hon inte vill ha flaggan mer, så hon skär den i bitar och använder den 
för att städa badrummet.   
 
Vilken formulering beskriver bäst handlingen? 
 
☐ Skända en nationell symbol 
☐ Riva en flagga i bitar 
     
4. Anta att en kvinna sedan flera år är gift med sin make. Föreställ dig vidare att äktenskapet 
sedan länge varit så stormigt att skilsmässa inte är långt borta, kvinnan väljer att utan sin 
makes vetskap inleda en utomäktenskaplig affär med en annan man. 
 
Vilken formulering beskriver bäst handlingen? 
 
☐ Utomäktenskaplig affär 
☐ Brutet förtroende 
 
5. Anta att en student håller på att skriva en svår salstenta. Föreställ dig vidare att studenten 
efter att ha svarat på frågorna tar chansen att fuska genom att titta på en klasskamrats svar. 
Studenten väljer dock att inte göra några ändringar på sin egen tenta. 
 
Vilken formulering beskriver bäst handlingen? 
 
☐ Fuska 
☐ Tjuvkika på en annan students tenta  
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Appendix B 
 

Vänligen läs följande påhittade scenarier och välj den formulering som bäst beskriver dem. 
 
1. Anta att en student håller på att skriva en svår salstenta. Föreställ dig vidare att när 
studenten har skrivit klart sin tenta och medan salstentan fortfarande pågår så tar studenten 
chansen att fuska genom att titta på en klasskamrats svar. Studenten väljer dock att inte göra 
några ändringar på sin egen tenta. 
 
Vilken formulering beskriver bäst handlingen? 
 
☐ Fuska 
☐ Tjuvkika på en annan students tenta 
 
2. Anta att en man är på väg hem efter en sen kväll ute. Föreställ dig vidare att det är väldigt 
lite kollektivtrafik så här sent och istället för att stå i kylan och vänta på bussen eller 
promenera hem så beslutar sig mannen för att ta sig hem på en olåst cykel som han hittar. 
Cykeln visar sig emellertid ha punktering så han ställer tillbaka den och tar bussen. 
 
Vilken formulering beskriver bäst handlingen? 
 
☐ Använda en olåst cykel 
☐ Stöld 
    
3. Anta att en kvinna behöver hjälp med att flytta och ringer till sin kollega som tidigare lovat 
att ställa upp. Föreställ dig vidare att kollegan egentligen hade tänkt ljuga om att vara sjuk för 
att istället gå på en konsert och slippa sitt åtagande. Konserten blev emellertid inställd och 
kollegan erbjuder sig att hjälpa kvinnan.  
 
Vilken formulering beskriver bäst handlingen? 
 
☐ Försöka krångla sig ur en situation 
☐ Visa bristande omsorg 
    
4. Anta att ett par är på semester i utlandet och precis har kommit tillbaka till hotellet efter att 
ha besökt en restaurang. Föreställ dig vidare att de senare upptäcker på notan att servitören 
glömt att ta betalt för ett par drinkar. Restaurangen ligger en bra bit bort och det skulle vara 
besvärligt att ta sig dit för att betala drinkarna, vilket får paret att avstå. 
 
Vilken formulering beskriver bäst handlingen? 
 
☐ Dricka något utan att betala 
☐ Inte göra rätt för sig 
 
5. Anta att en rekryterare ska välja mellan två kandidater till ett jobb. Föreställ dig vidare att 
en av kandidaterna är en personlig vän till rekryteraren men är något mindre meriterad än den 
andra kandidaten. Båda är dock tillräckligt kvalificerade för tjänsten och rekryteraren väljer 
att ge jobbet till sin kompis då han vet att kompisen verkligen gärna vill ha jobbet. 
 
Vilken formulering beskriver bäst handlingen? 
 
☐ Särbehandling 
☐ Ordna ett jobb till någon man känner 
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Tabell 1 

Medelvärden och standardavvikelser för delstudie 1 

Hypotetisk Verklig Fiktiv Total 

 M (SD) M (SD) M (SD) 

 
Hund 58 % (,50) 43 % (,50) 50 % (,50) 

Incest 63 % (,49) 72 % (,46) 67 % (,47) 

 
Flagga 15 % (,36) 13 % (,33) 14 % (,35) 

Otrohet 33 % (,47) 33 % (,48) 33 % (,47) 

 Salstenta 10 % (,30) 41 % (,50) 25 % (,44) 
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Tabell 2 

Medelvärden och standardavvikelser för delstudie 2 

Hypotetisk Verklig Fiktiv Total 

 M (SD) M (SD) M (SD) 

 
Salstenta 30 % (,46) 28 % (,45) 29 % (,46) 

Cykel 45 % (,50) 50 % (,51) 48 % (,50) 

 
Flytthjälp 13 % (,33) 31 % (,47) 22 % (,41) 

Drinkar 28 % (,46) 30 % (,46) 29 % (,46) 

 Rekrytering 60 % (,50) 78 % (,42) 69 % (,47) 

 


