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Sammanfattning 

 Moraliskt beslutsfattande har en lång historia inom filosofisk teori och har på senare 

tid även blivit en domän för empirisk undersökning. Modern neuropsykologisk forskning ger 

stöd åt att moraliska beslut påverkas av två distinkta system. Enligt Dual-process theory sker 

moraliska beslut via två parallella och oberoende system, ett emotionellt och ett rationellt 

(utilitaristiskt). Vårt grundsyfte var att se om graden av emotionell och sensorisk sensitivitet 

samt utilitarism kunde predicera om deltagarna valde att knuffa vid Footbridge-dilemmat. 

Vidare ville vi undersöka om personer med ökad emotionell aktivering i högre utsträckning 

fattar beslut som präglas av det emotionella systemet. Det var även av intresse att utforska hur 

Footbridge-dilemmat behandlar utilitarism som fenomen eftersom tidigare forskning antyder 

att dilemmat endast korrelerar med en utav två delskalor som tillsammans utgör utilitarism. 

Detta utfördes genom att konstruera en webbenkät som besvarades av (N=91). Enkäten bestod 

av 22 påståenden som behandlade emotion och utilitarism utifrån de två validerade 

mätinstrumenten: Oxford Utilitarianism Scale och Highly Sensitive Person Scale. För att 

undersöka relationen utfördes bivariata korrelationer samt ett T-test och resultatet uppvisade 

ingen korrelation mellan den emotionella aspekten och att knuffa. Vidare fann vi som 

förväntat en signifikant korrelation mellan en utav utilitarism-delskalorna och att knuffa. 

. 

Nyckelord: Highly Sensitive Person (HSP), Utilitarism, Footbridge-dilemma, Dual-process 

theory, Moraliskt beslutsfattande, Instrumental Harm 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Moral decision-making has a long history within philosophical theory and has recently 

become a domain for empirical research. Modern neuropsychological research provides 

support for moral decisions being influenced by two distinct systems. According to Dual-

process theory, moral decisions take place through two parallel and independent systems, one 

emotional and one rational (utilitarian). Our basic purpose was to see if the degree of 

emotional and sensory sensitivity as well as utilitarianism could predict if one chose to push 

another person from a bridge, as it is described in the Footbridge-dilemma. Moreover, we 

wanted to investigate whether people with increased emotional activation to a greater extent 

make decisions that are characterized by the emotional system. It was also interesting to 

explore how the Footbridge-dilemma treats utilitarianism as a phenomenon, as earlier 

research suggests that dilemmas only correlate with one of the two subscales that together 

constitute utilitarianism. This was done by constructing a web based questionnaire that was 

answered by (N=91). The survey consisted of 22 statements based on two previously 

validated measuring instruments: Oxford Utilitarianism Scale and Highly Sensitive Person 

Scale. Bivariate correlations were performed and the result showed no correlation between the 

emotional aspect and the pushing. Moreover, we found a significant correlation between one 

of the utilitarian subscales and the pushing.  

 

Keywords: Highly Sensitive Person (HSP), Utilitarianism, Footbridge-dilemma, Dual-

process theory, Moral decision-making, Instrumental Harm 
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Introduktion 

Föreställ dig följande situation: En spårvagn kommer farandes i full fart och fem individer 

ligger fastbundna på spåret. Den enda möjligheten att rädda de fem individerna är att knuffa 

en oskyldig individ ned från en bro så att spårvagnen hinner bromsa och därmed rädda de fem 

fastbundna individerna. Situationen som presenterades är ett “Footbridge-dilemma”, som 

innebär beslut kring att rädda fem liv på bekostnad av endast ett genom att fysiskt skada en 

oskyldig person. Vad påverkar människors beslut i en sådan situation? Forskning ger stöd åt 

två motstridiga bearbetningsprocesser i form av emotionell och utilitaristisk bearbetning 

(Taber-Thomas et al., 2014). Den utilitaristiska responsen associeras med preferens att knuffa 

och är generellt assisterad av kontrollerade kognitiva processer och konsekvenserna blir 

positiva i den mån att det räddar fler liv. Alternativet är deontologiskt och understöds av 

automatiska emotionella responser av obehag gentemot handlingen (Taber-Thomas et al., 

2014). Moraliskt beslutsfattande har en lång historia inom normativ etik i filosofisk teori och 

har på senare tid även blivit en domän för empirisk undersökning. Moralfilosofisk tradition 

betonar vikten av medvetna resonemang från explicita principer, det vill säga genomtänkt 

argumentering baserat på uttalade teorier (Koenigs et al., 2007). Neuropsykologisk forskning 

indikerar även en viktig roll för medvetna eller omedvetna emotionella processer vid normala 

etiska omdömen. Trots det faktum att denna studie inte använder några fysiologiska mått är 

den inspirerad av och förenlig med teorier inom neuropsykologi.  

Stöd för att det är två motstridiga processer har funnits i neurovetenskapliga studier. 

Forskare inom neuropsykologi har trätt in i debatten kring moraliskt beslutsfattande genom 

möjlighet att utreda individer med skada i ett väl-avgränsat område av hjärnan. Samt att med 

hjälp av olika mätinstrument analysera människors mönster av hjärnaktivering medan de utför 

värderingar och beslut kring moraliska dilemman och liknande typer av scenarion (Ciaramelli, 

Muccioli, Làdavas & di Pellegrino, 2007). Forskningsresultat påvisar belägg för “Dual-

process theory” (Dixon et al., 2017), en modell i vilken den emotionella och utilitaristiska 

värderingsprocessen behandlas oberoende och parallellt i hjärnan. Det innebär även att hen 

måste hämma den negativa emotionella responsen för att kunna knuffa, därmed kan 

möjligtvis grad av negativ emotion en individ upplever påverka vilket beslut som tas. Således 

borde de individer med emotionell disposition som upplever starka emotionella responser 

vara mindre benägna att handla utilitaristiskt eftersom hen kan tänkas få svårare att 

överkomma obehagskänslor inför att skada (vilket krävs för att ta ett utilitaristiskt beslut som 

får de bästa konsekvenserna) (Dixon et al., 2017). 
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En modern teori inom psykologi framhåller att omkring en av fem människor föds 

med “Sensory Processing Sensitivity” (SPS) vilket medför en ökad emotionell reaktivitet 

inför omgivning (Aron, Aron & Jagiellowicz, 2012). Spelar sådana personlighetsskillnader 

någon roll vid moraliska beslut och i så fall på vilket sätt? Skulle en rimligtvis kunna anta 

som ovan nämnts att högkänsliga personer upplever starkare respons av obehag vid 

Footbridge-dilemmat? Denna studie syftar till att utreda om det går att predicera svar vid ett 

Footbridge-dilemma med två skilda prediktorvariabler, således har studien två skilda syften. 

Det första berör emotionell disposition där högkänsliga individer förväntas svara mindre 

utilitaristiskt än resterande deltagare. Det andra behandlar utilitaristisk disposition där de som 

handlar utilitaristiskt vid Footbridge-dilemmat antas göra det på grund av bättre kognitiv 

förmåga att hämma obehagskänslor alternativt som ett resultat av minskad emotionell 

aktivitet.   

Somatic Marker Hypothesis 

Damasio och Bechara (2005) menar att moderna ekonomiska teorier och diverse 

kulturella traditioner ofta utelämnar emotioners bidrag vid sunt beslutsfattande. En traditionell 

uppfattning säger att emotioner inte besitter någon intelligens och tenderar att motarbeta goda 

beslut. Neuropsykologiska forskningsfynd antyder dock på motsatsen, nämligen att sunda och 

rationella beslut kräver en normal emotionell bearbetning (Greene, 2009). Resultaten kom 

från studier med patienter som efter skada i ventromediala prefrontalkortex (vmPFC) 

uppvisade stora brister i omdömesförmåga och beslutsfattande i sina liv trots ett annars 

välfungerande intellekt. Fallet med Phineas Gage hjälpte att synliggöra vmPFC involvering i 

omdöme, beslutsfattande, socialt uppträdande och personlighet. Moderna versioner av 

Phineas Gage, tidigare kallat “frontal lobe syndrome” har de senaste decennierna väckt stor 

uppmärksamhet inom neuropsykologisk forskning. Patienter med bilateral skada i vmPFC 

utvecklar allvarliga svårigheter med personliga och sociala situationer, de uppvisar även 

besvär i att planera en arbetsdag, val av umgänge, partner och aktiviteter (Damasio & 

Bechara, 2005). Forskare har vid försök att särskilja individer med skada i vmPFC från 

neurotypiska individer menat att de tidigare har en överdrivet utilitaristisk disposition vid 

olika typer av moraliska dilemman. Förslagsvis på grund av minskad mottaglighet inför 

obehagskänslor från att förorsaka skada, de har även statistiskt signifikant korrelerade resultat 

över olika moraliska betingelser med primära psykopater (Koenigs et. al., 2007).  

Efter att ha studerat patienter med skada i vmPFC utvecklade Damasio “Iowa 

gambling task” som experimentellt kunde separera dessa patienter från neurotypiska 

individer. Damasio (1996) lanserade då Somatic Marker Hypothesis, en teori som behandlar 
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vmPFC-patientens oförmåga till fördelaktiga beslut i vardagslivet på grund av en defekt i en 

emotionell mekanism som signalerar förväntningar på konsekvenser av handlingar vilket 

assisterar selektion av fördelaktiga beslut. Eftersom de berövas på en emotionell mekanism 

tvingas de istället förlita sig på en valprocess av rationella för-och-motargument i 

konfliktfyllda situationer eftersom de har bristande emotionell vägledning. Patienter kan 

exempelvis spendera en orimlig mängd tid i ett val mellan två karameller på grund av ett 

oändligt resonerande av för-och-motargument. Poängen med teorin är att sunt beslutsfattande 

influeras av somatiska markörer, det vill säga bio-regulatoriska processer som tar sig uttryck i 

emotioner och subjektiva känslotillstånd. Damasio och Bechara (2005) definierar emotioner 

som en samling av förändringar i kropp- och hjärntillstånd utlöst av neurala system som 

svarar mot innehållet i en individs perceptioner, både faktiska och föreställda i relation till ett 

objekt eller en händelse. Hjärnans svar mot detta innebär modifikationer av fysiologiska 

tillstånd i form av förändringar i endokrina system, inre organ och hjärtslag samt även synliga 

förändringar i exempelvis kroppshållning, ansiktsuttryck och “fight or flight”-beteende.  

Detta indikerar att kunskap och logiska resonemang ofta inte är tillräckligt för att fatta 

fördelaktiga beslut samt att emotioners roll vid moraliskt beslutsfattande har blivit 

underskattad. Kan det vara så att vissa människor påverkas starkare av somatiska markörer 

vid moraliska dilemman och skulle de i så fall vara mindre benägna att handla utilitaristiskt? 

Dual-process theory 

Modern neuropsykologisk forskning kring moraliskt beslutsfattande har inspirerats av 

en samling etiska dilemman bekanta för nutida moralfilosofer. Moraliska dilemman är 

användbara och intressanta eftersom de väcker konkurrerande, inkompatibla bedömningar 

som kan synliggöra avvikelser i moral kognition, vilket använts i studier med vmPFC-

patienter (Dixon et al., 2017). Dilemman behandlar ställningstagande under socialt 

komplicerade omständigheter, exempelvis huruvida det är lämpligt att tortera en terrorist för 

att rädda flertalet liv. Enligt Dual-process theory påverkas moraliska beslut av två distinkta 

system: (1) systemet är automatiskt, snabbt, intuitivt, emotionellt samt känsligt för specifika 

detaljer av en situation: och (2) ett långsamt, kontrollerat system som logiskt reflekterar 

angående kontextspecifika nytto-konsekvenser (Dixon et al., 2017).  

I en studie (Shenhav & Greene, 2014) besvarade deltagarna Footbridge-dilemmat och 

liknande typer av moraliska scenarion under fMRI för att urskilja bakomliggande 

neuropsykologiska mekanismer. Deltagarna ombads jämföra två dilemman medan de 

anammade ett utav tre olika värderingsperspektiv: Från ett utilitaristiskt perspektiv (UA) fick 

deltagarna frågan: Vilket alternativ tror du medför bäst konsekvenser? Vid emotionellt 
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perspektiv (EA) var frågan: Vilket alternativ känns värst att utföra? Samt ett integrerande 

moraliskt omdöme (IMJ) från frågan: Vilket alternativ tycker du är mest moraliskt 

acceptabelt? Författarna ville veta om moraliskt beslutsfattande är ett resultat av integrering 

av emotionella responser och utilitaristiska värderingar. Med det i åtanke fick deltagarna ta 

ställning till alla dilemman efter deras allmänna nyttighet, emotionella avskyvärdhet, samt 

övergripande moralisk acceptabilitet. Resultaten visade att amygdala uppvisade högst aktivitet 

under EA vilket korrelerade negativt med utilitaristiska beslut samt att vmPFC var mest aktiv 

under IMJ, vilket insinuerar vmPFC som integrerande av emotionella och utilitaristiska 

värderingar. Detta ger stöd åt att graden av emotionell aktivering borde korrelera negativt med 

utilitaristiska beslut.  

Hutcherson, Montaser-Kouhsari, Woodward och Rangel (2015) utförde en liknande 

studie i vilken tjugoåtta friska deltagare fick utföra olika typer av emotionella (EA) och 

kognitiva (UA) värderingar medan de besvarade dilemman. De moraliska situationer som 

presenterades bestod antingen av “evil deeds”, till exempel att stjäla organ från små barn, 

samt “greater goods”, till exempel att rädda presidentens liv. Vid EA ombads deltagarna att 

enbart fokusera på sina emotionella responser och även om de hade tankar angående sociala 

konsekvenser kring situationen skulle de ignorera dem i sin värdering. Vid UA ombads 

deltagarna att ignorera emotionella responser och endast reflektera över sociala konsekvenser 

av ett scenario ur ett nyttoperspektiv, det vill säga kring personer som inte är direkt 

involverade utan kan påverkas indirekt samt samhället överlag (Hutcherson et al., 2015). 

Slutligen vid IMJ bads deltagarna att avgöra om det var lämpligt att utföra ett “evil deed” för 

att åstadkomma ett “greater good” och anta att den enda möjligheten att uppnå “greater good” 

var att utföra “evil deed”. Forskarna fann en signifikant positiv korrelation i att anteriora 

vmPFC var mest aktiv under de sista två sekunderna innan beslut togs vilket ger stöd åt en 

integrerande funktion. De fann även att gördelvindlingen (AC) och insula var mest aktiva när 

deltagarna utförde en emotionell värdering av dilemman medan temporoparietalområdet 

(TPJ) och dorsomediala prefrontalkortex (dmPFC) var de mest aktiva områdena när 

deltagarna utvärderade ur ett utilitaristiskt perspektiv (Hutcherson, et al., 2015). 

Resultaten är konsistenta med en modell i vilken emotionella och utilitaristiska 

värderingar behandlas oberoende och parallellt, därefter skickas informationen till vmPFC där 

den integreras till ett övergripande moraliskt beslut (Hutcherson et al., 2015). Finns det 

möjligen individuella skillnader i bearbetningsprocessen? Blir vissa individer mer påverkade 

av den emotionella processen medan andra av den utilitaristiska? Det vore därmed intressant 

att undersöka ifall individer med högre emotionella responser och personer som i allmänhet är 
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mer utilitaristiska kan mätas med de validerade mätinstrumenten Highly Sensitive Person 

Scale (HSPS) och Oxford Utilitarianism Scale (OUS) och användas för att predicera beslut 

vid Footbridge-dilemmat. Vidare är det även av intresse att undersöka de två OUS delskalorna 

“Instrumental Harm” och “Impartial Beneficence” relation till Footbridge-dilemmat. Tidigare 

forskning indikerar att utilitaristiska beslut endast korrelerar med en utav de två delskalorna, 

som tillsammans utgör teorin utilitarism (Kahane et.al, 2017). 

Sensory Processing Sensitivity 

      “Sensory processing sensitivity” (SPS) är en medfödd egenskap associerat med större 

känslighet och mottaglighet gentemot mot miljö och omgivning samt inför social stimulus. 

Teori och forskning antyder att SPS finns i omkring 20 % av människosläktet samt i över 100 

djurarter inklusive fåglar, fiskar, apor och råttor. SPS förmodas vara en av två strategier som 

utvecklats för att gynna artens överlevnad. Genom att vara mer mottaglig för omgivningen 

finns en förbättrad möjlighet för tillgångar såsom mat, parning och allianser samt att upptäcka 

hot som rovdjur, konkurrenter och hierarkiska förhållanden (Aron, Aron & Jagiellowicz, 

2012). SPS karaktäriseras av en större medvetenhet och mottaglighet för sensorisk stimuli så 

att detaljer av situationer bearbetas noggrannare. Intryck antas bearbetas mer djupgående på 

grund av bättre möjlighet att relatera information till tidigare upplevelser och visualisera 

potentiella konsekvenser i framtid. Högkänsliga personer drivs av en emotionell reaktivitet 

inför sin omvärld vilket ofta leder till inhibering av beteende (åtminstone i nya situationer 

eller de som genererar konfliktfyllda responser) för att kunna uppmärksamma potentiellt 

viktig information (Aron, Aron & Jagiellowicz, 2012). För vårt syfte kan beskrivningar av 

högkänsliga individer i princip betraktas som en motsats till beskrivningar av vmPFC-

patienter och vice versa. Det faller en därmed logiskt att anta att högkänsliga individer på 

grund av högre emotionell reaktivitet möjligen påverkas mer än andra av en negativ 

emotionell respons vid Footbridge-dilemma som försvårar möjligheten att putta på grund av 

obehagskänslor inför att avsluta ett liv. 

       Ett argument för att hypersensitiva personer skulle påverkas mer av den emotionella 

responsen som Footbridge-dilemmat väcker är en fMRI-studie (Acevedo et al., 2014) där 

forskarna undrade om individer med hög SPS påverkas starkare av andra människors humör. 

Studien bestod av 18 deltagare som såg bilder av både deras partner och främlingar som 

uppvisade positiva, negativa eller neutrala ansiktsuttryck. Över alla betingelser var HSP-värde 

associerad till ökad hjärnaktivering i områden involverade i uppmärksamhet och planering av 

beteende/rörelsemönster (gördelvindlingen och prefrontalkortex). Vid glada och ledsna 

betingelser var SPS associerad med medvetenhet, integrering av sensorisk information, 
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empati och planering av beteende/rörelsemönster (gördelvindlingen, insula och 

prefrontalkortex). 

Resultaten påvisar belägg för att medvetenhet och mottaglighet är fundamentala aspekter av 

SPS och visar hur hjärnan kan tänkas förmedla dessa egenskaper. På ett teoretiskt plan kan 

tänkas att forskningsfynd av denna typ motiverar våra prediktioner, det vill säga att man kan 

förvänta sig högre neural aktivering i hjärnregioner kopplade till emotion hos högsensitiva 

individer när de läser Footbridge-dilemmat. Därmed kan det rimligen antas att det kommer bli 

svårare att inhibera obehagsresponsen och välja det utilitaristiska valet. De högkänsliga 

personerna kommer dock vara tvungna att förhålla sig till den andra neurobiologiska 

mekanismen, den utilitaristiska aspekten. 

Oxford Utilitarianism Scale 

        Ett andra syfte med studien är att utvärdera Footbridge-dilemmat som mått av utilitarism. 

Enligt OUS “2D model” involverar utilitaristiskt beslutsfattande två oberoende och likvärdigt 

viktiga aspekter som kan mätas av två skilda delskalor, tidigare forskning antyder att 

Footbridge-dilemmat endast korrelerar med en utav dessa (Kahane et.al, 2017). Enligt 

klassisk utilitarism borde vi alltid handla utefter normen att maximera sammanlagt 

välbefinnande. Sedan begreppet myntades av 1700-tals filosofen Jeremy Bentham har idén 

varit både oerhört inflytelserik och kontroversiell (Kahane et.al, 2017). Utilitarism behandlar 

mer än diverse idéer kring att förhindra lidande och främja lycka, teorin är mer radikal än 

påståenden om att det är moraliskt korrekt att rädda fler liv på bekostnad av färre. För att 

handla utilitaristiskt krävs att en adapterar en opartisk ståndpunkt som strävar mot 

maximering av välbefinnande för alla människor oberoende av personlig, emotionell, spatial 

och temporal relation. Samt att endast detta bör vara vår strävan oberoende av andra 

moraliska normer som exempelvis deontologiska regler som förbjuder oss från att 

intentionellt skada oskyldiga medmänniskor.  

        Den filosofiska kärnan i utilitarism ligger i den opartiska maximeringen av välmående. 

För att handla med genomgående opartiskhet krävs att hen behandlar välmående hos varje 

individ likvärdigt (eventuellt även alla förnimmande varelser som exempelvis däggdjur) utan 

prioriteringar för familj, vänner, kollegor eller egen del. Studier som använt Footbridge-

dilemma har på senare tid kommit att kritiseras för att enbart fokusera på den negativa 

dimensionen av utilitarism, det vill säga förorsaka skada för majoritetens bästa (Kahane et. al, 

2017). Det kan delvis förklaras genom det syfte dilemmat nyttjats för, vilket har varit att 

särskilja individer med skada i vmPFC från neurotypiska individer. 
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       För att mäta grad av utilitarism använde vi Oxford Utilitarianism Scale (OUS) som är en 

nyligen skapad och validerad skala (Kahane et.al, 2017). Skalan är utformad för att mäta 

individuella skillnader i vilken utsträckning människor handlar utilitaristiskt och behandlar 

inte processen som ett ensidigt allt-eller-inget fenomen. Avsikten är således att synliggöra 

individuella skillnader i moralisk värdegrund. De forskare som utformat skalan är psykologer 

men de har fått hjälp av ledande moralfilosofer. En central aspekt som särskiljer OUS från 

tidigare skalor är att den inte behandlar utilitarism som ett ensidigt psykologiskt fenomen. 

OUS utgörs av två skilda delskalor, varav den första benämns “Impartial Beneficence” (OUS-

IB) och behandlar i vilken utsträckning individer använder opartiska beslut för att främja 

majoritetens välbefinnande. Den andra delskalan “Instrumental Harm” (OUS-IH) behandlar i 

vilken utsträckning individer beslutar att förorsaka skada för att uppnå största möjliga lycka 

för största möjliga antal. Genom att dissociera delskalorna är det möjligt att få en mer 

nyanserad bild av hur utilitaristiska tendenser är relaterade till individuella skillnader och 

andra moraliska attityder (Kahane et.al, 2017). Som tidigare nämnt indikerar forskning att 

utilitaristiska beslut vid Footbridge-dilemmat främst bör korrelera med en utav delskalorna, 

nämligen OUS-IH.  

Tidigare forskning kring Footbridge-dilemma 

        Gleichgerrcht & Young (2013) menar att utilitaristiska omdömen vid moraliska 

dilemman kan härledas från två skilda mekanismer. Antingen från förbättrad kognitiv kontroll 

och abstrakt resonerande (för att överkomma den negativa emotionella responsen) eller helt 

enkelt från minskad emotionell respons. Konsistent med att kognitiv kontroll behövs för att 

fatta utilitaristiska beslut finns det forskning som indikerar att individer med större 

arbetsminneskapacitet är mer benägna att handla utilitaristiskt vid Footbridge-dilemma och 

liknande typer av moraliska dilemman (Moore, Clark & Kane, 2008). Vad gäller minskad 

emotionell respons spekulerade författarna (Gleichgerrcht & Young 2013) att det beror på 

minskad empatisk förmåga, vilket möjliggör utilitaristiska beslut vid emotionellt 

framträdande moraliska dilemman. Resultaten visade över tre olika experiment att deltagarna 

som handlade utilitaristiskt hade signifikant lägre nivåer av empatisk förmåga (Gleichgerrcht 

& Young, 2013). I ytterligare en studie (Valdesolo & DeSteno, 2008) kring emotion och 

moraliskt beslutsfattande fick hälften av deltagarna se en humorfylld video innan de 

besvarade Footbridge-dilemmat. Resultaten visade att deltagarna som sett videon handlade 

mer utilitaristiskt än resterande. Författarna tolkade det som att videon minskade den negativa 

emotionella responsen och kanske även medlidande för det potentiella offret på grund av att 

positiv affekt kan ha dämpat den negativa emotionella responsen vilket möjliggjort 
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utilitaristiska beslut.  

          Faktum är att utilitaristiskt beslutsfattande kan prediceras av deltagarnas autonomiska 

aktivitet som mäts med hudkonduktans, vilket innebär förändring av det elektriska motståndet 

i huden i samband med känslomässiga reaktioner (Navarrete, Mcdonald, Mott & Asher, 

2012). Författarna fann att utilitaristiska beslut associerades med lägre autonomisk aktivitet 

och att icke-utilitaristiska korrelerade med högre autonomisk aktivitet. I en liknande studie 

(Moretto, Ladavas, Mattioli & Pellegrino, 2009) som även mätte hudkonduktans korrelerade 

också utilitaristiska beslut negativt med autonomisk aktivitet. Resultaten visar tydligt att 

emotionell aktivitet försvårar möjligheten att fatta utilitaristiska beslut.  

         Bartel och Pizarro (2011) undrade om antisociala drag korrelerar med utilitaristiska 

beslut vid Footbridge-dilemmat. Vidare ville de undersöka om drag som reflekterar en 

nedvärdering av liv, emotionell kyla eller manipulativ personlighet korrelerar med 

utilitaristiska beslut vid Footbridge-dilemmat. Studien visade att deltagarna som handlade 

utilitaristiskt hade signifikant högre värden på psykopati, machiavellianism och “life 

meaninglessness” (Bartel & Pizarro, 2011). Sensitivitet skulle således kunna betraktas som en 

motsats till känslokyla, följaktligen borde högsensitiva personer vara mindre benägna att 

svara utilitaristiskt vid Footbridge-dilemmat (Bartel & Pizzaro, 2011). 

Syfte och hypoteser 

        Vår studie syftar till att utforska om högkänslighet (HSP) och grad av utilitaristisk 

disposition (OUS) kan användas för att predicera vilket beslut som tas i ett Footbridge-

dilemma. Modern neurovetenskaplig forskning ger stöd åt en Dual-process theory, att både 

intuitiva emotionella responser och kontrollerade utilitaristiska processer spelar viktiga och 

ibland konkurrerande roller. De emotionella och utilitaristiska värderingarna behandlas 

oberoende och parallellt, de separat bearbetade värderingarna integreras sedan i vmPFC som 

sammanställer processerna till ett övergripande moraliskt beslut. Vår undersökning avser att 

med bivariata korrelationer predicera svar i en kriterievariabel (Footbridge-dilemmat) med 

hjälp av två prediktorvariabler, SPS/HSP och OUS. Utifrån informationen till hands 

konstruerade vi sex hypoteser som lyder enligt följande;  

 Hypotes 1: HSP och benägenhet att knuffa. Utifrån litteratur tror vi att det 

kommer finnas en negativ korrelation mellan sensitivitet och benägenhet att knuffa 

 Hypotes 2: De mest högkänsliga mot resterande deltagarnas beslut vid 

Footbridge. I detta fall behandlas inte HSP som en kontinuerlig variabel utan delas upp i två 

grupper. De mest högkänsliga deltagarna kommer att vara mer påverkade av en emotionell 
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respons som försvårar att handla utilitaristiskt, de kommer därmed vara mindre benägna att 

knuffa. 

Hypotes 3: Utilitarism och HSP. I enighet med tidigare forskning kommer utilitarism 

korrelera negativt med HSP. 

 Hypotes 4: OUS-IH och HSP. Utifrån tidigare forskning tror vi att Instrumental 

Harm (OUS-IH) kommer korrelera negativt med HSP. 

 Hypotes 5: OUS-IB och benägenhet att knuffa. Eftersom Footbridge-dilemmat 

inte direkt behandlar opartiskhet förväntar vi oss endast en svag eller ingen korrelation.  

 Hypotes 6: OUS-IH och benägenhet att knuffa. Utifrån tidigare forskning kan 

rimligtvis föreslås att endast delskalan för Instrumental Harm korrelerar med utilitaristiska 

beslut i Footbridge-dilemma. Därmed tror vi att OUS-IH tydligt kommer korrelera med 

deltagarnas benägenhet att knuffa.  

Metod 

Deltagare 

91 personer deltog i den kvantitativa studien (N=91). Av de 91 deltagare var 45 (49.5 

%) män, 45 (49.5 %) kvinnor och 1 (1 %) person valde att definiera sig som “annat/vill ej 

uppge kön”. Medelvärdet och standardavvikelse för deltagarna i relation till ålder var (M= 

37.08) och (SD= 14.785). Gällande sysselsättning svarade 23 (25.3 %) att de var studenter, 66 

(72.5 %) svarade att de arbetade, 1 (1.1 %) svarade att de var pensionärer och slutligen 

svarade 1 (1.1 %) att de gör annat. 

Instrument 

Studiens enkät skapades via Lunds universitets medarbetarwebb som heter Sunet 

Survey, se bilaga 1. Enkäten bestod av en inledande vinjett till Footbridge-dilemmat som 

efterföljdes av 25 påståenden. Nio påståenden undersökte grad av utilitarism (OUS) och elva 

påståenden undersökte högkänslighet (HSPS). Två påståenden behandlade hur deltagarna 

valde att handla vid Footbridge-dilemmat och avslutningsvis bestod enkäten av tre frågor om 

deltagarnas ålder, kön och sysselsättning.  

Sensory processing sensitivity. Med assistans från vår handledare hittade vi en 

komprimerad HSP skala med elva items som dessutom var översatt till svenska och hade en 

cronbach’s alpha på .812, se bilaga 1. Anledningen till att vi valde en komprimerad version 

berodde på att vi inte ville att enkäten skulle ta för lång tid att fylla i. Ett exempel på ett 

påstående som skalan innehåller är: “Jag störs av intensiva stimuli, som höga ljud eller 

kaotiska scener”. Svaren på påståendena kunde besvaras på en skala från 1-7, där ett 

benämndes “instämmer inte alls”, fyra benämndes “instämmer någorlunda”, sju benämndes 
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“instämmer helt”. Anledningen till att vi valde en skala på 1-7 var eftersom våra redan 

validerade formulär använde samma skala samt för att ge utrymme åt skilda svar. Därmed var 

det bekvämt och fördelaktigt att fortsätta med samma skala som vi även använde vid mätning 

av nästkommande variabel, utilitarism.  

Utilitarism. För att mäta grad av utilitarism använde vi OUS, en validerat skala med 

nio påståenden som var uppdelade i de två delskalorna OUS-IB (Impartial Beneficence) samt 

OUS-IH (Instrumental Harm), se bilaga 1. Delskalan OUS-IB behandlar opartisk välgörenhet, 

till exempel att inte prioritera sig själv över andra. Ett exempel på påstående vid OUS-IB var: 

"Från en moralisk synvinkel bör vi känna oss skyldiga att ge en av våra njurar till en person 

med njursvikt eftersom vi inte behöver två njurar att överleva, men egentligen bara en för att 

vara frisk.". Delskalan OUS-IH behandlar om det är acceptabelt att förorsaka skada för 

majoritetens bästa. Ett exempel vid OUS-IH var: "Om det enda sättet att säkerställa folkets 

övergripande välbefinnande och lycka är genom att använda politiskt förtryck under en kort, 

begränsad period, då bör politiskt förtryck användas".  

Eftersom OUS är en relativt ny skala hade vi besvär med att hitta en validerad skala 

översatt till svenska och fick därmed översätta påståendena på egen hand. Vid översättningen 

utfördes en “back-translation”, vilket innebar att en av oss först översatte OUS-skalan från 

engelska till svenska, sedan utförde den andra en översättning tillbaka till engelska för att 

kontrollera att den överensstämde med originalversionen. Skälet till varför vi valde att 

översätta OUS-skalan var för att dels hålla enkäten konstant, det vill säga ha hela enkäten på 

svenska eftersom HSPS var på svenska men även i syfte att förenkla språket för våra 

deltagare. Vi genomförde ett reliabilitetstest för cronbach’s alpha på de två delskalorna 

baserat på våra deltagares svar och fick således ett värde på OUS. Cronbach’s alpha 

koefficienten för OUS-IB var α = .555 respektive α = .718 för OUS-IH. Litteratur indikerar 

att Cronbach’s alpha-test är okänsligt för skalor som har färre än 10 items och således brukar 

värdet bli relativt lågt. Cronbach’s alpha koefficienten bör vara över .70 (Pallant 2007). Hela 

OUS-skalan (OUS-IB och OUS-IH) hade en god intern konsistens med ett Cronbach’s alpha 

värde på .705. 

Vinjett. Vinjetten som presenterades i början av enkäten representerar en version av 

Footbridge-dilemmat. Enkätens vinjett löd enligt följande; “Föreställ dig och sätt dig in i 

situationen: En spårvagn kommer farandes i full fart och fem oskyldiga individer ligger 

fastbundna på spåret. Den enda möjligheten att rädda dessa fem individer är att knuffa en 

annan oskyldig person ned från bron så att spårvagnen hinner bromsa och därmed rädda de 
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fem fastbundna individerna på spåret. Handlingen skonar således fem liv på bekostnad av 

ett”. Anledningen varför vi valde att tillämpa Footbridge-dilemmat istället för det mer 

klassiska “Trolley- dilemma” var eftersom det skapar en kraftigare respons från deltagare. 

Detta då man medvetet och personligen måste fysiskt agera genom att knuffa en person ned 

från bron medan ett knapptryck är den avgörande faktorn i Trolley-dilemmat (Nakamura, 

2012). Samt eftersom vi ville utreda förhållandet mellan utilitarism och Footbridge-dilemmat 

med OUS-skalorna.  

Procedur  

Enkäten skickades ut via våra respektive sociala medier och kontaktnät. Urvalet som 

tillämpades var ett bekvämlighetsurval, Shaughnessy (2014) menar att bekvämlighetsurval 

inte är representativt eftersom alla element i befolkningen inte har samma sannolikhet att få 

delta i undersökningen. Valet att tillämpa ett bekvämlighetsurval berodde både på tidsbrist 

och resursbrister.  

Etik 

Innan vi påbörjade insamling av data signerades en etikdeklaration i samråd med vår 

handledare Per Davidson. Bryman (2011) lyfter upp anonymitet, frivillighet, integritet och 

konfidentialitet som grundläggande etiska principer. Samt vikten att förmedla att deltagandet 

är fullkomligt frivilligt, vad studiens syfte är och betydelsen av att ingen deltagare utsätts för 

psykisk eller fysisk skada. Vi försäkrade oss om att informera angående etiska principer 

genom att belysa dem redan på enkätens inledande sida. Första sidan förmedlade att en när 

som helst kunde avsluta enkäten, att deltagandet var frivilligt samt att en som deltagare var 

anonym. Under konstruktionen av enkäten garanterades anonymiteten redan innan den 

publicerades eftersom en kunde välja att kryssa i alternativet “anonym enkät” på hemsidan 

Sunet survey.  

Debriefing är enligt Shaughnessy (2014) en viktig aspekt att genomföra efter att 

studien avslutats. Det huvudsakliga syftet med debriefing är att deltagarna ska känna sig nöjda 

och må bra över sitt deltagande i undersökningen. I vår studie resonerade vi att det förvisso 

kan vara obehagligt att ställas inför den här typen av beslut men att obehaget inte är större än 

vad hen kan tänkas utsättas för i sin vardag. Enkätens sista sida försäkrade deltagarna om att 

en debriefing fanns tillgänglig för den som ville. Vi uttryckte vår tacksamhet för deras 

deltagande och belyste det faktum att om de hade några som helst frågor var de mer än 

välkomna att kontakta oss. 
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Dataanalys 

Analysmetoden som användes för att besvara våra hypoteser var bivariata 

korrelationer samt ett T-test. Antagandet om normalfördelning kontrollerades för varje 

variabel i SPSS. Variablerna OUS, HSPS och OUS-IB uppfyllde kravet för normalfördelning 

därmed tillämpades Pearson’s r. Variablerna Footbridge-dilemma “jag skulle ha knuffat” och 

OUS-IH uppfyllde ej kravet för normalfördelning därmed tillämpades Spearman’s rho på 

samtliga test som involverade dessa.  

Eftersom det genomfördes sex skilda undersökningar ökar sannolikheten att ett 

statistiskt signifikant resultat berott på slumpen. För att korrigera sannolikheten ändrade vi 

signifikansnivån från p = .05 till p = .01 i syfte att undvika att göra Typ 1-fel, det vill säga att 

förkasta nollhypotesen trots att den är sann.  

Resultat 

Hypotes 1 (HSP och benägenhet att knuffa) 

Relationen mellan Footbridge-dilemmat (om deltagarna valt att knuffa) och HSP 

(totalpoängen på HSPS) undersöktes genom att utföra en Spearman’s rho, testet visade att det 

inte fanns någon korrelation, r= -.046, p = .665. Detta gav inte stöd åt vår hypotes som 

förutspådde en negativ korrelation, resultatet var ej statistiskt signifikant. 

Hypotes 2. (Independent T-test mellan de mest högkänsliga mot resterande deltagarnas 

beslut vid Footbridge)  

Utifrån HSP-poäng mötte 27 deltagare kriterierna för högkänslighet. Resultatet visade 

ingen statistisk skillnad mellan de 27 mest högkänsliga deltagarna (M = 2.30, SD = 1.660) och 

de resterande 64 deltagarna, M = 2.47, SD = 2.016; t(89) = 0.392, p = .67. Utifrån denna 

hypotes var vi intresserade att undersöka ifall de mest högkänsliga deltagarna var mer 

påverkade av en negativ emotionell respons som försvårade deras förmåga att agera 

utilitaristiskt. Utifrån vår data finns inga belägg för en distinktion mellan de mest högkänsliga 

och resterande vad gäller deras benägenhet att knuffa vid Footbridge dilemmat. 

Hypotes 3. (HSP och Utilitarism) 

Relationen mellan HSP och utilitarism (alla items från OUS sammanslaget, alltså båda 

delskalorna) undersöktes genom att utföra en Pearson bivariat korrelationskoefficient. 

Resultatet påvisade ingen korrelation mellan de två variablerna, r = .006, p = .954. Detta ger 

inte stöd åt vår hypotes eftersom vi resonerade att sensitiva personer borde generellt vara 

mindre utilitaristiska. 
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Hypotes 4. (OUS-IH och HSP) 

Relationen mellan Instrumental Harm och HSP genomfördes med en Spearman’s rho. 

Resultatet påvisade ingen korrelation mellan de två variablerna, r = -.002, p = .984. Detta 

stödjer inte vår hypotes om att det skulle finnas en negativ korrelation mellan dessa variabler. 

Hypotes 5. (OUS-IB och benägenhet att knuffa) 

Relationen mellan deltagarnas benägenhet att knuffa och variabeln Impartial 

Beneficence undersöktes genom att utföra en Spearman’s rho. Resultatet påvisade en svag 

positiv korrelation mellan de två variablerna, r = .212, p = .043. Resultatet var ej statistiskt 

signifikant.  

Hypotes 6. (OUS-IH och benägenhet att knuffa) 

För att undersöka potentiella samband mellan i vilken utsträckning deltagarna valde 

att knuffa och Instrumental Harm genomfördes en Spearman’s rho. Resultatet uppvisade en 

medelstark positiv korrelation mellan variablerna, r = .452, p < .0001. Resultatet som är 

signifikant insinuerar att strax under hälften av variansen till varför deltagarna valde att 

knuffa kunde förklaras av delskalan OUS-IH, vilket ger stöd åt vår hypotes.   

Diskussion 

Relationen mellan emotioners inflytande vid moraliskt beslutsfattande har på senare tid vida 

diskuterats av forskare inom neuropsykologi. I synnerhet vid moraliska dilemman då 

utilitaristiska benägenheter att rädda liv ställs mot deontologiska regler som definierar 

handlingar mer eller mindre oberoende av dess konsekvenser. I vår studie avsågs att 

undersöka individuella skillnader enligt Dual-process theory, det vill säga emotionella och 

utilitaristiska bearbetningsprocesser vid moraliska dilemman. Eftersom det var av intresse att 

utforska relationen mellan både den emotionella (HSP) och utilitaristiska (OUS) aspekten vid 

Footbridge-dilemmat delade vi upp studien i två skilda syften. Det första avser om det 

existerar individuella skillnader i en emotionell mekanism som försvårar att handla 

utilitaristiskt vid Footbridge-dilemma. Det andra hur utilitarism som fenomen behandlas i 

Footbridge-dilemmat eftersom det utsatts för kritiken att det endast berör en av två 

grundläggande mekanismer som tillsammans utgör utilitarism. 

Den emotionella aspekten 

För att undersöka förhållandet mellan HSP och beslut vid Footbridge-dilemmat 

utfördes en bivariat korrelation som inte uppvisade någon korrelation mellan variablerna, 

resultatet var inte heller signifikant. Vi genomförde även en bivariat korrelation mellan HSP 

och OUS som med ett icke signifikant resultat indikerade att det inte existerade någon 
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korrelation. Utifrån våra resultat är det tydligt att HSP inte korrelerar med att knuffa vid 

Footbridge-dilemmat men det korrelerar ej negativt. Vidare ville vi studera relationen mellan 

de mest högkänsliga deltagarna mot resterande deltagarnas beslut vid Footbridge-dilemmat. 

Vi resonerade att de mest högkänsliga skulle bli mer påverkade av en negativ emotionell 

respons gentemot att knuffa. Vi utförde ett T-test som inte påvisade någon signifikant skillnad 

mellan grupperna. Vår data gav således inget stöd åt att det skulle finnas skillnad mellan de 

mest högkänsliga deltagarna mot resterande.  

 En möjlig förklaring kan finnas i att vår beroende variabel (Footbridge) resulterat i en 

tak/golveffekt då de flesta deltagarna svarade att de inte skulle ha knuffat. I skalan mellan 1-7 

associerades låga siffror med att inte knuffa och de flesta deltagarna besvarade med 1 och 2. 

Det fanns således inte mycket utrymme för de mest högkänsliga deltagarna att svara mindre 

utilitaristiskt än övriga deltagare. Det verkar med andra ord som att den negativa emotionella 

responsen var tillräckligt stark bland merparten deltagare för att eliminera potentiella 

individuella skillnader. 

Förmodligen hade Trolley-dilemmat gett intressantare resultat i relation till 

högkänsliga individer och moraliska dilemman eftersom fler personer finner det mer 

acceptabelt att trycka på en knapp eller dra i en spak för att ändra riktning på en spårvagn från 

att döda fem individer till att döda en person. Således borde vi granskat frekvensen av ja/nej 

beslut noggrannare i tidigare forskning kring Footbridge-dilemmat men det fanns även andra 

syften till varför vi valde just det dilemmat. Eftersom vi tillämpade skalan 1-7 tänkte vi att det 

ändå skulle vara möjligt att se skillnader mellan högkänsliga och resterande i vilken 

utsträckning de finner det acceptabelt att knuffa. Vid Trolley-dilemma väljer en omfattande 

majoritet det utilitaristiska alternativet (Skulmowski, Bunge, Kaspar & Pipa, 2014). Det vore 

därmed intressant att i framtiden undersöka högkänsliga individers beslut vid Trolley-

dilemma eftersom det finns större utrymme att upptäcka skillnader i beslut när majoriteten 

svarar utilitaristiskt. Detta eftersom vår hypotes var att högkänsliga skulle svara mindre 

utilitaristiskt.  

Det är förstås även möjligt att högkänsliga personer inte upplever en starkare respons 

av somatiska markörer vid moraliska dilemman. Litteratur och teori indikerar dock att 

dilemman borde utgöra en betingelse då individuella skillnader i bearbetning uppstår. Att 

högkänsliga människor influeras starkare av somatiska markörer vid moraliska dilemman är 

således fortfarande en möjlighet. Tidigare forskning har visat ökad amygdala-aktivitet 

associerat med värderingar av de moraliska dilemman som explicit upplevts som mer 

komplicerade och mindre moraliskt acceptabla. Mer specifikt, en signifikant korrelation 
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mellan deltagarnas nivå av explicita motvillighet och amygdala-aktivitet över olika moraliska 

betingelser (Shenhav & Greene, 2014). De resultaten är förenliga med amygdalas mer 

generella roll att influera beteende “bottom up” baserat på framträdande drag eller emotionell 

relevans. Andra studier bekräftar amygdalas roll men betonar istället gördelvindlingen och 

insula vid emotionell värdering i moraliskt konfliktfyllda situationer (Hutcherson et al., 2015). 

Samma hjärnregioner som aktiveras i föregående exempel presenterades även i tidigare 

forskning kring SPS. Högkänslighet associerades då med ökad hjärnaktivering i dessa 

regioner när deltagarna såg bilder av när deras partner och främlingar uppvisade positiva, 

negativa eller neutrala ansiktsuttryck. Detta indikerar att högkänsliga individer borde uppleva 

starkare emotionell respons även vid Footbridge-dilemma eftersom samma hjärnregioner 

kring emotion kan tänkas aktiveras.  

Det är även möjligt att högkänsliga individer kan använda kognitiva resurser och 

hämma den emotionella responsen starkare än andra människor och därmed handla 

utilitaristiskt men som tidigare påpekats visade resultaten att merparten deltagare i vår studie 

inte lyckades hämma responsen. Det vore därmed intressant och förmodligen mer berikande 

än förevarande studie att analysera vilka hjärnregioner som aktiveras hos individer som fattar 

motstridiga beslut vid moraliska dilemman. Tidigare forskning som använt hjärnavbildning 

vid moraliska dilemman har kreativt använt deltagare likt skådespelare, som på kommando 

utför utilitaristiska och emotionella värderingar till dilemman. Det vore även intressant att 

undersöka två skilda gruppers mönster av hjärnaktivering under moraliska dilemman. Att 

studera mönster av hjärnaktivering hos individer som handlar utilitaristiskt kontra de som 

handlar icke-utilitaristiskt skulle potentiellt kunna bidra med ett nytt och autentiskt perspektiv 

i strävan att urskilja neurobiologin bakom moraliskt beslutsfattande. 

Oxford Utilitarianism Scale 

I vår data fick vi ett signifikant resultat som indikerade att nästintill hälften av 

variansen i Footbridge-dilemmat kunde förklaras av delskalan Instrumental Harm (OUS-IH). 

Med tanke på att OUS-IH mäter individuella skillnader i acceptans för nyttjande av våld och 

förtryck för majoritetens bästa vore det märkligt med en svag korrelation. På förhand 

förväntade vi oss en positiv korrelation då påståendena vid OUS-IH och Footbridge-dilemma 

behandlar likartade scenarion. Resultaten för delskalan är förmodligen associerat till 

reducerade obehagskänslor inför att förorsaka skada än omsorgsfullt altruistiskt resonerande 

och i vår studie var det endast ett fåtal deltagare som valde att knuffa. I linje med denna 

tolkning har tidigare studier funnit samband mellan OUS-IH och reducerad empatisk förmåga, 

Kahane m.fl  (2017) fann även att delskalan signifikant korrelerade med psykopati. Vidare, 
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Bartzel och Pizarro (2011) fann att individer som fattar utilitaristiska beslut vid dilemmat 

hade signifikant högre värden på skalor som behandlar psykopati, machiavellianism och “life 

meaninglessness”. Då en person reflekterar över att putta och därmed döda en människa, möts 

förmodligen många individer av en starkare empatisk emotionell impuls som begränsar 

förmågan att förorsaka skada.   

Enligt vår data verkar Footbridge-dilemmat inte mäta delskalan Impartial Beneficence 

(OUS-IB) av utilitarism. Det ter sig logiskt eftersom att bedöma valet att rädda fem liv som 

viktigare än ett liv indikerar inte på något vis den typ av opartiskhet som utgör kärnan av 

utilitarism. En sådan handling involverar varken självuppoffrande beteende eller att betrakta 

främlingar som lika viktiga som närstående personer. Eftersom dilemmat inte involverar 

självuppoffrande beteende eller beslut kring närstående kontra främlingar försvinner den 

positiva dimensionen av utilitarism, därmed blir Footbridge-dilemma enligt delskalan OUS-

IB inte ett valitt mått av utilitarism. Footbridge-dilemmat behandlar således sannolikt endast 

den negativa dimensionen, att förorsaka skada för majoritetens bästa. Det är viktigt att 

poängtera eftersom Footbridge och likartade dilemman ofta används för att mäta skillnader i 

grad av utilitarism inom samt mellan populationer (Kahane, et. al, 2017). 

Övriga synpunkter  

Generaliserbarhet. I förhållande till studiens generaliserbarhet fann vi ett par för- 

och-nackdelar. I relation till studiens könsfördelning kunde urvalet inte blivit bättre eftersom 

enkäten besvarades av 49 % män respektive 49 % kvinnor och 1 % som inte ville uppge kön 

med ett åldersspann mellan 19–80 år. Eftersom enkäten utfördes via internet med ett 

bekvämlighetsurval kunde vi inte kontrollera hur deltagarna besvarade enkäten eller var och 

när den geografiskt och tidsmässigt besvarades. Vi kan således inte veta ifall deltagare 

exempelvis bett sin omgivning om råd under enkäten, en faktor som möjligtvis kan ha lett till 

viss kontamination mellan deltagarna. Ett randomiserat urval med kontroll över vilken plats 

och tid studien utförs bör således prioriteras vid framtida forskning inom ämnet.  

Övriga potentiella felkällor. I retrospektiv hade vi möjligen kunnat dikotomisera och 

ha ja/nej som svarsalternativ till studiens primära påstående; skulle du ha knuffat? Detta 

eftersom frågan i relation till Footbridge-dilemmat grundar sig i att göra kontra att inte göra 

vilket besvaras enklast med ja/nej alternativ. Vi resonerade däremot att en skala på 1-7 skulle 

ge mer utrymme för individuella skillnader. Att förändra skalan tror vi inte skulle ha någon 

större inverkan på resultatet eftersom majoriteten (ca 70%) av deltagarna besvarade 

Footbridge med svarsalternativ 1 (instämmer inte alls) och svarsalternativ 2. Vi ansåg även 
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det viktigt att behålla skalan 1-7 eftersom den även använts i tidigare forskning och validerats 

med god reliabilitet och validitet.  

Det finns viss risk att social önskvärdhet skulle kunna vara en felkälla vid 

komplicerade scenarion likt Footbridge-dilemma. Social önskvärdhet handlar om att en vill 

framstå som en bra person och därmed svarar i enlighet med vad en tror att folk vill höra. I 

vår studie är det möjligt att deltagare uppgav att de skulle ha knuffat i lägre utsträckning än 

vad de egentligen tyckte. Vi hade för avsikt att inkludera en skala för social önskvärdhet men 

vi ansåg till slut att enkäten blev för lång så den togs bort. 

Framtida forskning. Vi är medvetna om att det finns komplikationer och problematik 

med att insinuera en emotionell respons hos deltagarna genom att presentera ett dilemma likt 

Footbridge-dilemmat via en bild på internet. Det vore ytterst intressant att i framtiden utföra 

en liknande undersökning i någon form av simulator eller virtuell verklighet. Möjligen skulle 

det strida mot eventuella etiska principer men bortsett från den aspekten vore det väldigt 

intressant. Att utföra dilemman virtuellt i en laboratorisk miljö under fMRI som kontrollerar 

vilka hjärnregioner som aktiveras hade underlättat att undersöka den teoretiska aspekten som i 

vår undersökning blir svår att kausalt härleda till Dual-process theory, (i vilken emotionella 

responser och kontrollerade utilitaristiska processer bearbetas oberoende och parallellt). Med 

tanke på innebörden moraliska värderingar besitter i mänskliga samhällen är neuropsykologi 

vital för att avtäcka de underliggande mekanismer som utgör belägg för processen (Yoder & 

Decety, 2014). Att förstå neurobiologin bakom moraliskt beslutsfattande utgör en viktig roll 

för forskare inom neuropsykologi då det leder till en djupgående empirisk bas för förståelse 

av människan och i viss mån även evolution då den förser människor med biologin bakom 

beteende. 

Slutsatser 

           För att slutligen återkoppla och besvara studiens huvudsakliga syfte huruvida 

högkänslighet (HSP) och grad av utilitaristisk benägenhet (OUS) kan användas för att 

predicera vilket beslut som tas i ett Footbridge-dilemma drar vi följande slutsatser: 

Vad gäller HSP visar resultaten att emotion inte korrelerar med att knuffa. Vi hade 

dock förväntat oss en negativ korrelation vilket ej uppstod. Vidare visade datan ingen 

signifikant skillnad mellan de mest högkänsliga deltagarna mot resterande beträffande beslut 

vid Footbridge-dilemmat. Det verkar som sagt att den negativa emotionella responsen varit 

tillräckligt stark bland merparten deltagare för att eliminera potentiella individuella skillnader. 

Således vore det intressant att i framtiden använda Trolley-dilemmat istället eftersom det 

finns mer utrymme för högsensitiva individer att handla mindre utilitaristiskt.  
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Vad gäller OUS gav vår data stöd åt att det främst är en utav delskalorna som 

korrelerar med att knuffa. Enligt OUS-IB blir därmed Footbridge-dilemmat ej ett valitt mått 

av utilitarism. Angående OUS-IH fann vi som förväntat i relation till tidigare forskning att 

delskalan korrelerade medelstarkt med utilitaristiska beslut vid Footbridge-dilemmat.  
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   Bilaga 1 

Enkät 

Inledning 

Syftet med enkäten är enbart akademiskt och kommer att användas som material till vår 

kandidatuppsats som behandlar attityder och beslutsfattande. Inledningsvis kommer du att bli 

presenterad av ett dilemma som efterföljs av påståenden som vi är ytterst tacksamma om du 

kan ta din tid att besvara. 

Enkätens deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avsluta sessionen. Ditt 

deltagande är även anonymt. Enkäten är enbart till för akademiska ändamål och kommer 

således inte användas eller utlämnas till personer av irrelevans. 

 

Vinjett 

Föreställ dig och sätt dig in i situationen: Ett spårvagn kommer farandes i full fart och fem 

oskyldiga individer ligger fastbundna på spåret. Den enda möjligheten att rädda dessa fem 

individer är att knuffa en annan oskyldig person ned från bron så att spårvagnen hinner 

bromsa och därmed rädda de fem fastbundna individerna på spåret. Handlingen skonar 

således fem liv på bekostnad av ett. 

 

 

 

 
 

1. Skulle du ha knuffat?  

2. Anser du att det är moraliskt korrekt att knuffa? 

 

Alla frågor och påståenden besvaras med en skala på 1-7.  

1 = instämmer inte alls 2, 3, 4 = instämmer någorlunda, 5, 6 , 7 = instämmer helt  

 

KODBOK  Item =  

HSP (Cronbach a = .82) 

1. Andra människors sinnesstämningar påverkar mig   
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2. Visa dagar när det händer mycket runt mig har jag behov av att dra mig undan till en tyst 

mörk plats för att då vara ifred och vila   

3. Jag störs av intensiva stimuli, som höga ljud eller kaotiska scener 

4. När jag måste tävla mot någon eller utföra något under iakttagande blir jag nervös eller 

osäker och presterar mycket sämre än jag annars skulle ha gjort 

5. Jag blir nervös när jag ska göra många saker på kort tid 

6. Jag blir irriterad när man vill få mig att göra flera saker samtidigt  

7. Jag blir lätt överväldigad av sådant som skarpt ljus, starka dofter, grova textilier och sirener 

i närheten 

8. Jag blir uppjagad när mycket försiggår runt omkring mig  

9. Jag blir obekvämt emotionellt upphetsad(aroused) när mycket händer omkring dig 

10. Oljud får mig att må dåligt  

11. Förändringar i mitt liv bringar mig ur jämvikt 

 

Utilitarism Oxford Scale 

Impartial beneficence Sub Scale:  Cronbach’s alpha= .555 

15. "Om det enda sättet att rädda en annans liv under en nödsituation är att offra sitt eget ben, 

då är det moraliskt nödvändigt att göra detta offer."  

16. "Från en moralisk synvinkel bör vi känna oss skyldiga att ge en av våra njurar till en 

person med njursvikt eftersom vi inte behöver två njurar att överleva, men egentligen bara en 

för att vara frisk."  

17. "Från ett moraliskt perspektiv bör människor bry sig om alla människors välbefinnande på 

jorden jämnt; De borde inte gynna välbefinnandet hos människor som är särskilt nära dem, 

antingen fysiskt eller emotionellt."  

18. "Det är lika fel att misslyckas med att hjälpa någon som det är att aktivt skada dem själv." 

19. "Det är moraliskt fel att behålla pengar som man egentligen inte behöver om man kan 

donera dem så det ger effektiv hjälp till personer som kommer ha större nytta av dem.”  

 

Instrumental Harm Sub Scale: Cronbach’s alpha = .718 

20. "Det är moraliskt rätt att skada en oskyldig person om skadan är ett nödvändigt medel för 

att hjälpa flera andra oskyldiga människor."  

21. "Om det enda sättet att säkerställa folkets övergripande välbefinnande och lycka är genom 

att använda politisk förtryck under en kort, begränsad period, då bör politisk förtryck 

användas."  

22. "Det är tillåtet att tortera en oskyldig person om det skulle vara nödvändigt i syfte att 

tillhandahålla information för att förhindra att en bomb exploderar som skulle döda hundratals 

människor."  

23. "Ibland är det moraliskt nödvändigt för oskyldiga människor att dö oavsiktligt- om fler 

människor överlever."  

 

Kontrollfrågor 

 

1. Kön 

Man 

Kvinna 

Annat/vill ej uppge 

  

2. Ålder 

Ruta där de skriver in själva 
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3. 

Student 

Arbetande 

Pensionär 

Annat 

Arbetslös 

  

Sista fönstret: 

Tack för ditt deltagande! Har du frågor angående enkäten eller andra funderingar är 

du välkommen att kontakta oss på mail. 

  

/ 

Olle Berggren  Elias Sao Pedro 

ol8458be-s@student.lu.se  kri14esa@student.lu.se 
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