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Sammanfattning 

Syftet med studie var att undersöka om bedömning av negativa beteenden, tortyr och 

mobbing, påverkas av mekanismerna moraliskt rättfärdigande, språklig omskrivning samt 

förskjutning av ansvar, enligt Banduras (1986) teori om moraliskt frikopplande. Ett 

flerfaktoriellt experiment utfördes på 195 deltagare. Deltagarna ombads bedöma hur 

acceptabla negativa beteendena var, genom att läsa texter där det förekom skriftliga 

manipulationer av studiens oberoende variabler moraliskt rättfärdigande, språklig 

omskrivning samt förskjutning av ansvar. Resultatet visade att moraliskt rättfärdigande samt 

förskjutning av ansvar hade en effekt. Tortyr bedömdes mer acceptabelt då texten 

manipulerats med moraliskt rättfärdigande samt förskjutning av ansvar. Även mobbing 

bedömdes mer acceptabelt vid manipulation av moraliskt rättfärdigande. Dock bedömdes 

mobbing mindre acceptabelt vid förskjutning av ansvar än vid ingen manipulation i texten.  

En interaktionseffekt visades i tortyrfallet, tortyr blev mer acceptabelt när moraliskt 

rättfärdigande och språklig omskrivning kombinerades, än vid manipulation var för sig. 

 

Nyckelord: förskjutning av ansvar, moraliskt frikopplande, moraliskt rättfärdigande, språklig 

omskrivning. 
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Abstract 

The aim of the study was to investigate if peoples judgments of negative behavior, torture and 

bullying, were affected by moral justification, euphemistic labeling and displacement of 

responsibility in accordance with Banduras (1986) theory of moral disengagement. 195 

people participated in a multifactorial experiment and were requested to judge how acceptable 

negative behavior was by reading texts that had been manipulated through moral justification, 

euphemistic labeling and displacement of responsibility. The result showed that moral 

justification and displacement of responsibility had an effect. Torture was more acceptable 

when manipulated with moral justification and displacement of responsibility. Bullying was 

also more acceptable when manipulated with moral justification. Bullying was less acceptable 

with displacement of responsibility than with no manipulation at all. There was an interaction 

between moral justification and euphemistic labeling regarding torture. Torture was more 

acceptable when moral justification and euphemistic labeling were manipulated in 

combination.  

Keywords: displacement of responsibility, euphemistic labeling, moral disengagement, moral 

justification. 
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Bara under 1900-talet har troligen 170 miljoner människor dödats i massmord runtom i 

världen (Ahlmark, 1997). Ungefär 42 miljoner har dödats i krig, vilket innebär att det är 

otroligt många människor som under förra århundradet satte livet till i oerhört hemska 

händelser (Ahlmark, 1997). Skrämmande nog tyder forskning på att det i de allra flesta fall är 

vanliga människor som utfört och medverkat i dessa fruktansvärda dåd. Genom att stänga av 

och på en eller flera sociala situationsanpassade variabler och har de kunnat rättfärdiga sitt 

beteende och till och med känna stolthet över vad de gjorde (Bandura, 2002; Staub, 1989, 

2003, 2004; Zimbardo, 2007). Socialpsykologen och kriminologen Nils Christie (1972 i ref 

Heberlein 2010) studerade norska vakter som arbetat, dödat och torterat åt tyskarna i 

koncentrationsläger i Tyskland och fann att förövarna, de som dödade och torterade, var som 

vanliga norrmän. Även förövarna i nazismens slutliga lösning ansågs vara vanliga människor 

och ansågs inte skilja sig från resten av befolkningen i sina moraliska riktlinjer (Glick, 2002).  

     En mängd studier pekar på att en viss typ av omständigheter är grunden för den sortens 

kollektiv ondska som utförs av exempelvis soldater, lägervakter och fångvaktare. Om det nu 

är så att det är vanliga människor som utför dessa ondskefulla handlingar och inga psykopater, 

sadister och liknande, finns det all anledning att titta på vilka situationsmässiga faktorer som 

kan påverkar människan till att koppla från sin moral och utföra avskyvärda handlingar.  

 

Moraliskt frikopplande 

Som barn lär sig människan, under socialiseringen, moraliska riktlinjer, vad som är rätt och 

fel. Riktlinjerna fungerar som guider genom livet och människan vill att beteendet ska gå i 

linje med dem. Individer gör saker som ger dem självbelåtenhet och en bra självkänsla och de 

avstår från handlingar som bryter mot deras moraliska riktlinjer (Bandura, 2002; Staub, 2003; 

Zimbardo, 2007). Tack vare dessa riktlinjer har de flesta av oss en moral som hindrar oss från 

att begå onda handlingar, som t.ex. att delta i folkmord och massmord och det är därför säkert 

en motbjudande tanke för många att vanliga människor skulle kunna begå ondskefulla 

handlingar vilket många studier tyder på (Bandura, 2002; Staub, 2003; Zimbardo, 2007). När 

människor är i en situation där de beter sig illa och skadar andra människor handlar de oftast 

tvärtemot sin moral (Bandura, 1991, 2002) och människan försöker då på grund av sina 

moraliska riktlinjer att rättfärdiga sitt ondskefulla beteende och det görs lättast genom att 

ändra på sitt sätt att tänka (Bandura, 1991, 2002). Genom att ändra sitt sätt att tänka upplever 

individen att beteendet går i linje med sina moraliska riktlinjer vilket gör det lättare att behålla 

en bra självkänsla (Bandura, 1991).  

     Omvandlingen som sker när socialiserade goda människor blir onda människor uppnås inte 

genom att ändra på individers personlighet eller moraliska normer. I stället handlar det om att 

kognitivt omdefiniera moralen i att utföra onda handlingar för att kunna rättfärdiga det 

(Bandura, 1991, 2002, 2004). Våra moraliska riktlinjer utgör ett självreglerande system och 

enligt Bandura (1991, 2004) kan människan frikoppla den självreglerande kontrollen under 

vissa omständigheter. Moraliskt frikopplande gör det lättare för individer att bete sig 

omoraliskt och inte känna någon skuld över beteendet då den kognitiva omdefinieringen gör 

att förövarna ser sitt beteende som något moraliskt korrekt och att de skyddar sig själva och 

de sina från andras onda handlingar. Denna moraliska frikoppling kan till och med göra att 

individen känner stolthet pga. sitt beteende (Bandura, 2002; Staub, 2003; Zimbardo, 2007). 

     Nedan presenteras mekanismerna i den moraliskt frikopplande process som bidrar till att 

vanliga människor kan utföra ondskefulla handlingar och därmed bete sig på ett sätt som 

egentligen strider mot deras moral (Bandura, 1986, 1999, 2002, 2004).  
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Figur 1. Illustration av mekanismerna som bidrar till moraliskt frikopplande i enlighet med Bandura (1986).  

Den första delen av tre i detta moraliskt frikopplande system omvandlar, som översta pilen till 

vänster visar i figur 1, skadligt beteende till rättfärdigt beteende.  

     Moraliskt rättfärdigande. Moraliskt rättfärdigande handlar om att man hittar moraliskt 

riktiga skäl till sitt skadliga beteende. Genom att lyfta fram det värdiga slutet känner 

förövarna stolthet över det ondskefulla beteendet. Förövarna ser det ondskefulla beteendet 

som en nödvändighet för att exempelvis rädda liv vilket gör beteendet moraliskt korrekt och 

därmed acceptabelt (Bandura, 1986, 1999, 2002, 2004). Förövarna kan t.ex. se det som att de 

själva och gruppen de ingår i är offer och riskerar därför sina liv för välbefinnandet hos de 

sina. Exempelvis om judarna dödas kan de ju inte skada oss mer. Det är först när människor 

moraliskt kan rättfärdiga sitt beteende som de kan utföra ondskefulla handlingar (Bandura, 

1986, 1999, 2002, 2004). Osofsy, Bandura och Zimbardo (2005) intervjuade i sin studie 

fängelsevakter som på ett mer eller mindre sätt var delaktiga i avrättningsprocessen. Vakterna 

menade att dödsstraff var försvarbart då det var tvunget att ha för att visa folk vad som händer 

med mördare och därmed avskräcka människor från att mörda. Deras handlande ledde därför 

till ett tryggare samhälle, vilket moraliskt rättfärdigar beteendet och därmed gör det moraliskt 

korrekt. Vidare såg man även att ju närmare själva avrättningsprocessen vakterna jobbade, 

desto större behov av att moraliskt rättfärdiga avrättningen. De icke involverade vakterna och 

personerna som arbetade i supportteamet visade inget behov av att moraliskt rättfärdiga 

avrättningen. Huggins, Haritous-Fatouros och Zimbardo (2002) intervjuade brasilianska 

poliser som utövar tortyr på fångar, och menar att genom att det upprättades en stolthet i 

polisernas handlande ökas solidariteten i polistruppen eftersom deras handlande då 

rättfärdigas moraliskt. Truppen omdefinierade tortyren kognitivt till något som de utförde för 

en god och gemensam sak som de skulle känna stolthet över. Baumeister (1997) menar att 

många av dem som begått några av de mest fruktansvärda övergreppen i historien anser att de 

bara gjorde sitt bästa i att försöka göra något bra.  

      Smickrande jämförelse. Smickrande jämförelse gör beteendet mindre allvarligt då man, 

genom att jämföra sitt eget beteende med motståndarens beteende, kommer fram till att de 

andras beteende är mycket värre. Bandura (2004) menar att exempelvis terrorister ser deras 

avrättningar som det enda vapnet de har för att begränsa grymheter som deras folk utsätts för 

under tyranniska regimer. De människor som stödjer terroristernas handlingar ser terroristerna 

som osjälviska och hjältemodiga samtidigt som de som faller offer för terroristattacker ser 

sina egna handlingar som obetydliga eller till och med bra, när de jämför med de blodbad och 

den hemska terror som utförs av terroristerna. I sociala konflikter eskalerar ofta det skadliga 

beteendet när båda sidorna i konflikten berömt sitt eget handlande och bedömt motståndarens 

handlande som avskyvärt. Bandura (2004) menar att de ondskefulla handlingarna görs 

Moraliskt rättfärdigande 

”Smickrande” jämförelse 
Språklig omskrivning 
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moraliskt acceptabla, utifrån ett nyttoinriktat perspektiv, genom att man ser de fredliga 

alternativen som ineffektiva för att uppnå de önskade förändringarna. Dock krävs även 

praktiska analyser som säger att det skadliga beteende kan förhindra ännu mer mänskligt 

lidande än det man själv orsakar.  

     Språklig omskrivning. Med språklig omskrivning formulerar man sina handlingar med  

ord som inte låter lika allvarliga som handlingen egentligen är, vilket gör beteende mindre 

allvarligt. Språk formar människans tankemönster och utifrån det grundas individers beteende 

(Bandura, 2002). Handlingar kan därför anta en helt annan karaktär beroende på vad man 

kallar den. I krig utför man exempelvis inte massmord, massakrer, utan använder sig utav ord 

som omplaceringar, etnisk rensning eller slutgiltiga lösningen (Bandura, 2002). De civila som 

bomberna dödar i krig omvandlas med omskrivning till ”oavsiktlig skada”(Bandura, 1986, 

2004). Enligt Diener et al (1975 i ref Bandura, 2004) beter sig människor mycket mer 

ondskefullt när ett övergrepp ges ett förskönat namn än när det kallas aggression, vilket gör 

att omskrivning kan vara ett väldigt skadligt vapen. Diener et al (1975) menar utifrån 

laboratorieexperiment att språklig omskrivning har en stor makt i människans beteende. 

Vuxna beter sig mycket mer aggressivt när ett angrepp av en person kallas något angenämare 

än när det kallas aggression. Det förefaller ont om studier som tittar på mekanismen språklig 

omskrivning, därav intresset för detta i föreliggande studie. 

     Enligt Bandura (1986, 1999, 2004, 2004) är kognitiv rekonstruktion av skadligt beteende, 

genom moraliskt rättfärdigande, språklig omskrivning samt smickrande jämförelse, de mest 

effektiva psykologiska mekanismerna till moraliskt frikopplande. 

     Andra delen av detta system minimerar, som pilen överst i mitten visar i figur 1, de 

skadliga effekterna genom att dölja eller minimera förövarnas roll i det skadliga beteendet. De 

två första mekanismerna, förskjutning av ansvar och fördelning av ansvar, har en stark 

koppling till varandra, därför undersöks de tillsammans i föreliggande studie under namnet 

förskjutning av ansvar. 

     Förskjutning av ansvar. Förskjutning av ansvar innebär att ansvaret läggs över på någon 

annan, vilket tar bort det personliga ansvaret hos förövaren (Bandura, 1986, 1999, 2002, 

2004). Det är lättare att exempelvis tortera någon om ordern kom uppifrån. Då kan man säga 

att man bara följde order vilket påverkas av behovet av tillhörighet. Följer man inte order 

riskerar man att bli utesluten. Människor tenderar även att bete sig på ett sätt de normalt skulle 

tagit avstånd ifrån om en legitim auktoritet tar på sig ansvaret för effekterna av deras 

handlingar (Bandura, Caprara och Zsolnai, 2000; Burger, 2009; Milgram, 1974). För att 

människor ska följa en auktoritär person behöver den ses som legitim, så som exempelvis 

poliser, läkare, lärare och vuxna. Kulturen påverkar dock hur mycket man tenderar att följa 

dessa auktoriteter. En del kulturer lär barn att alltid göra som de vuxna säger medans en del 

uppmanar barnen att gå sin egen väg lite mer (Burger, 2009; Milgram, 1974). I Osofsys, 

Banduras och Zimbardos (2005) studie om moraliskt frikopplande i avrättningsprocessen ser 

inte fängelsevakterna som utför avrättningen sig själva som de riktiga förövarna. Istället är 

ansvaret förskjutet till att det är ett samhällsproblem och det är en absolut nödvändighet att 

använda sig av dödsstraff vid mordbrott. Fängelsevakterna menade att de inte var en del av 

beslutsprocessen utan bara var där för att utföra sitt jobb, varpå ansvaret lades över på juryn 

och domaren.  

     Fördelning av ansvar. Fördelning av ansvar är en psykologisk mekanism som gör att 

människor kan utföra ondskefulla handlingar eftersom det personliga ansvaret minskar 

(Bandura, 2002). Fördelning av ansvar kan ske genom att ansvaret minskar genom 

arbetsfördelning. Genom arbetsfördelning har många människor små ofullständiga jobb som 

var för sig kan verka ofarliga. Men tillsammans kan jobben vara förödande. Fördelning av 

ansvar kan även ske genom att ansvaret minskar genom att människor är i grupp. Människor 

tenderar att bete sig mer ondskefullt i grupp än om de är personligt ansvariga för sina 
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handlingar eftersom när alla i gruppen är ansvariga känner sig ingen ansvarig (Bandura, 

2004). Mynatt och Sherman (1975) såg att individer som gav råd till en medhjälpare kände sig 

mindre ansvarig för ett misslyckande för medhjälparen om de gett rådet tillsammans med en 

grupp av medhjälpare än om de gett rådet själva. Mynatt och Shermans studie bekräftar att 

individer känner sig mindre ansvariga för negativa resultat orsakade av en grupps beslut än 

när individer på egen hand tagit ett beslut som leder till negativa resultat. Feldman och Rosens 

(1978) studie, där deltagare fick bedöma hur mycket ansvar en person hade i ett kort beskrivet 

scenario med negativa konsekvenser, visar att ju fler personer som var involverade i 

incidenten, ju mindre ansvar hade personen ifråga.  

I Osofsys, Banduras och Zimbardos (2005) studie visas hur starkt mekanismen fördelning av 

ansvar påverkar människans känsla av eget ansvar i en ondskefull handling. En fängelsevakt 

som spänt fast benen på brottslingar i samband med avrättningar menar att han var inte 

bödeln, det var inte han som tryckte på utlösaren. Milgram (1974) fann i sin 

socialpsykologiska studie att människor som i vanliga fall är ansvarsfulla och anständiga män 

och kvinnor enkelt kunde förmås skada andra människor. Detta på grund av deras känsla för 

lojalitet, plikt och disciplin. En av grundförutsättningarna menar Milgram är viljan att lyda 

auktoriteter och viljan att släppa det egna, personliga ansvaret. Milgram såg att om deltagarna 

bara lydde order kände de inget ansvar för sina handlingar, vilket visar att en blind tro på 

auktoriteter uppenbarligen kan få annars välanpassade och normala människor att begå 

grymma handlingar. Vad Milgram däremot såg var att när ansvaret lades över på deltagarna 

själva minskade lydnaden avsevärt vilket visar betydelsen i vem som bär ansvaret för en viss 

handling. Enligt Milgram kan helt vanliga människor göra sig skyldiga till grymheter i ”rätt” 

miljö och under ”rätt” förutsättningar. Milgrams studier om lydnad demonstrerar tydligt hur 

människor underskattar den makt situationella faktorer har över mänskligt beteende. Trots en 

del etiska problem genomförde Burger (2009) en delvis liknande studie som Milgram (1974), 

där deltagare fick dela ut elstötar i ett inlärningsexperiment. Han fann att samma situationella 

faktorer som påverkade lydnad för 45 år sedan, i Milgrams experiment, påverkar människan 

även idag. Faktorer så som exempelvis att ansvaret läggs över på någon annan, eller att det är 

en auktoritär person som ger order påverkar än i dag hur människor beter sig. Föreliggande 

studie kommer längre fram i arbetet ta upp andra faktorer som både Milgram (1974) och 

Burger (2009) fann i sina experiment påverkar människan. 

     Minimering, ignorering eller omtolkning av effekterna. Enligt Bandura (1986, 2004) 

minskar förövares upplevelse av de skadliga effekterna, som blir när människor beter sig 

ondskefullt, även genom minimering, ignorering eller omtolkning av effekterna eftersom 

handlingarna då, i förövarnas ögon, inte blir så farliga. Det krävs alltså mer än att inte känna 

något ansvar för att begå onda handlingar. När människor genomför aktiviteter som skadar 

andra människor tenderar dem att undvika att se konsekvenser av skadan de gör eller 

minimera den. Enligt Bandura (2004) påverkar avståndet mellan förövaren och offret då det är 

lättare att skada andra människor när man inte ser deras lidande. Alltså, ju längre man är ifrån 

offret, desto lättare att döda personen eller personerna. Det är t.ex. lättare att döda hundratals 

människor från ett bombplan än en människa som man står öga mot öga med. I Milgrams 

(1974) studier blev försökspersonerna mindre villiga att följa de skadliga kommandon de fick 

av experimentledaren när offrets smärta blev uppenbar genom att de fick vara i samma rum 

som offret och se smärtan. Försökspersonerna blev även mindre villiga att följa order när 

deras och offrets relation blev mer personlig, när de presenterades vid namn innan 

experimentet genomfördes.    

     Sista delen av Banduras (1986, 1999, 2002, 2004) moraliskt frikopplande system handlar 

om mottagarna av det skadliga beteendet och vad förövaren gör för att lättare skada offret, 

vilket den översta pilen till höger i figur 1 illustrerar.    

     Attribuering av skuld. Attribuering av skuld innebär att förövaren skyller sitt egna 
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skadliga beteende på offret och upplever att de själva är i en situation som tvingar dem till att 

utföra ondskefulla handlingar. I stället för att se sitt personliga ansvar ser förövarna det som 

att det är fiendens omänskliga beteende som drivit förövarna till det ondskefulla beteendet 

(Osofsky, Bandura och Zimbardo, 2005). Bandura (2004) menar att genom att lägga över 

skulden på de andra eller på omständigheter, ursäktas inte bara förövarnas ondskefulla 

handlingar, även en stolthet kan uppnås över beteendet. 

     Avhumanisering. Även den psykologiska mekanismen avhumanisering befriar förövaren 

från skuld vilket gör det lättare att skada offret. Enligt Bandura (2004) innebär 

avhumanisering att man målar upp offren som mindre värda samt ondskefulla. Man 

avhumaniserar offer genom att exempelvis kalla dem råttor och avföring för att inte se dem 

som människor. Det är svårt att misshandla humaniserade personer utan att fördöma sig själv. 

Enligt Zimbardo (2007) rapporterade en japansk general att det hade varit lätt för hans 

soldater att brutalt massakrera civila kineser under invasionen i Kina före andra världskriget 

eftersom de såg på offren som ”saker”, inte som människor likt de själva. Detta var uppenbart 

fallet även i Rwanda där kvinnorna som utsattes för fruktansvärda våldtäkter kallades för 

exempelvis ”insekter” och ”kackerlackor” (Landesman 2002). Zimbardo (2007) betraktar 

avhumaniseringen som en nyckel till onda handlingar. Zimbardo menar att avhumanisering 

sker när vissa människor anser att andra människor ska uteslutas från det moraliska systemet. 

Alltså, de moraliska riktlinjer individer lär sig under socialiseringen, gäller inte just de 

människorna. Avhumaniseringen kan även ske med hjälp av avpersonifiering genom att 

exempelvis beröva offret dess identitetsmarkörer i form av kläder och andra personliga 

tillhörigheter. Fångarna får likadana kläder och man benämner dem med nummer istället för 

vid namn vilket är en viktig del av strategin. I Huggins, Haritous-Fatouros och Zimbardo 

(2002) studie där de tillsammans intervjuat poliser i Brasilien som arbetar som torterare 

förklaras det hur torterarna kan genomföra tortyr genom att potentiella hot mot staten 

avhumaniseras genom att karaktäriseras som något att vara rädd för så som terrorister eller 

kommunistiska gerillan. Genom att göra det ger polisen dem ingen respekt eller någon 

värdighet och det blir lättare att tortera dem. 

     Den övergripande forskning som gjorts rörande olika mekanismer i moraliskt frikopplande 

visar, enligt Zimbardo (2004), att det snarare är sociala förhållanden än monstruösa 

människor som bidrar till avskyvärda handlingar. Vissa särskilda sociala förhållanden kan 

driva anständiga, vanliga människor till extremt grymma handlingar. Moraliskt frikopplande 

handlar alltså inte bara om intrapsykiska faktorer utan innefattar även sociala faktorer. Som 

exempel kan nämnas att människor kan bli missledda, av personer de litar på, att tro på att 

deras våldsamma metoder förhindrar mer skada än de orsakar. Kommunikationssystemet i ett 

land kan hanteras institutionellt och därmed på ett sätt som gör att människorna blir 

oinformerade eller felinformerade om skador som orsakats av kollektiva handlingar. 

Moraliskt frikopplande är därför en produkt av samspelet mellan både personliga och sociala 

manövrer (Zimbardo, 2004). 

     ”The Stanford Prison Experiment” är ett känt experiment genomfört av Zimbardo (2007) 

vilken förklarar hur vanliga människor med moral kan utföra omoraliska ondskefulla 

handlingar. Studien av Zimbardo visade med eftertryck situationens och omständigheternas 

betydelse för mänskligt beteende, hur fort och relativt lätt individer kan frikoppla sin moral 

och utföra hemska handlingar mot andra människor. Experimentet som skulle pågå i två 

veckor fick avbrytas efter sex dagar då en del av deltagarna obegripligt fort utvecklade ett 

beteende som var så sadistiskt att en del av deltagarnas fysiska och mentala hälsa äventyrades. 

 

Stegvis process 

Bandura (2004) menar att moraliskt frikopplande i praktiken inte sker omedelbart och 

förvandlar omtänksamma individer till grymma personer som medvetet skadar andra 
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människor från en minut till nästa. Både Bandura (2004) och Glick (2002) menar att hatet mot 

andra människor som leder till ondskefulla handlingar handlar om en gradvis process, det är 

alltså inget som sker omedelbart. De ondskefulla handlingar som utförs mot grupper som vid 

massmord är oftast inget som startar från en dag till en annan. Snarare handlar förändringen 

om en gradvis process där den moraliska frikopplingen sker successivt då förövarens beteende 

trappas upp från ett mindre allvarligt beteende till allvarligare beteende. Milgram (1974) och 

Burger (2009) menar att det är lättare för individer att skada andra människor vid en stegvis 

ökning av uppgiften. Milgrams (1974) forskning där vanliga människor bads delta i ett  

inlärningsexperiment visade liknande resultat som Burgers (2009) studie. Deltagarna skulle ge 

en försöksperson elektriska stötar när personen sa något fel i en inlärd text. Efter varje gång 

försökspersonen, som egentligen var en skådespelare, sa något fel bads deltagaren att öka 

strömstyrkan. Deltagarna i Burgers experiment skulle på liknande sätt som i Milgrams (1974) 

forskning dela ut elektriska stötar till elever och startade på 15 volt. Successivt ökades styrkan 

i stöten upp med 15 volt i taget vilket gjorde det lättare att ge ut de högre volterna då det är 

svårt att vägra160 volt när man nyss gett ut 145 volt. Tidigare forskning visar att denna typ av 

gradvis ökning av storleken på uppgiften är en effektiv taktik för att förändra attityder och 

beteenden (Cialdini och Goldstein, 2004), vilket är det som händer när en fångvaktare 

exempelvis har slagit en person för att få information. Det är då lättare att slå igen eller göra 

något ännu värre för att sedan gå ytterligare steg. Bandura (2002) menar att individer till en 

början bara utför små skadliga handlingar mot en individ som de själva klarar av att hantera 

utan för mycket obehag. Graden av hänsynslöshet ökar när individen har utfört de små 

skadliga handlingarna många gånger och den egna tillrättavisningen har minskat. 

Fängelsevakter i USA som utför dödsstraff menar att det går på rutin och blir lättare och 

lättare att utföra dödsstraff för varje gång (Osofsky, Bandura och Zimbardo, 2005).  

Upptrappningen sker då förövaren beter sig illa mot offret och inte enligt sina moraliska 

riktlinjer och enligt Ferstinger (1957) strävar människan efter en slags förenlighet i sig själv. 

De attityder och åsikter hon har, det hon vet och tror, sina moraliska riktlinjer, vill hon ska 

stämma överrens med sina handlingar och beteende. Gör de inte det upplever människan 

kognitiv dissonans vilket enligt Aronson och Travis (2007) ger en upplevelsen av alltifrån 

mindre kval till djup ångest vilket människan har ett stort behov av att reducera. För att 

reducera den upplevda dissonans, som förövaren känner när offret tar skada, kan förövaren 

använda sig av moraliskt frikopplande. Exempelvis används avhumanisering och offret ses 

inte längre som en människa, vilket gör att det bli lättare för förövaren att bete sig ännu mer 

illa mot offret. Enligt Bandura (1986, 2004) sker oftast utvecklingen att uppnå förmågan att 

kunna döda i en utvecklingsprocess, där rekryterna själva inte är medvetna om förvandlingen 

de genomgår. Den här utvecklingsprocessen kan man se tydligt när man tittar på förintelsen 

som inte bara startade över en natt. Förintelsen, som många andra massmord och folkmord, 

handlade om en process där folket utsattes för propaganda om judarnas påstådda grymheter 

och perversioner, vilka berättades gång på gång (Heberlein, 2010). 

     Vidare förefaller det vara ont om studier som studerat eventuella interaktionseffekter 

mellan de psykologiska mekanismerna i moraliskt frikopplande. Föreliggande studie kommer 

därför bryta ut tre av mekanismerna och titta på moraliskt rättfärdigande, språklig 

omskrivning samt förskjutning av ansvar var för sig men även på eventuella 

interaktionseffekter mellan dem för att se eventuella effekter på människans beteende när 

mekanismerna kombineras. 

 
Syfte och frågeställning 

Övergripande syfte med föreliggande studie är att undersöka Banduras (1986) teori om 

moraliskt frikopplande. Syftet med studien är att undersöka om de psykologiska 

mekanismerna moraliskt rättfärdigande, språklig omskrivning samt förskjutning av ansvar har 
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en effekt och påverkar hur människor bedömer två negativa beteenden, tortyr och mobbing. 

Deltagarna kommer att ta ställning till hur oacceptabelt/acceptabelt två negativa beteenden 

(tortyr/mobbing) är genom att läsa texter där det förekommer skriftliga manipulationer i form 

av moraliskt rättfärdigande, där hypotesen är det negativa beteendet kommer bedömas vara 

mer acceptabelt av deltagarna. Texterna kommer även vara manipulerade i form av språklig 

omskrivning där hypotesen är att det negativa beteendet kommer bedömas vara mer 

acceptabelt av deltagarna. Även den psykologiska mekanismen förskjutning av ansvar 

kommer finnas som manipulation i texterna och där är hypotesen att det negativa beteendet 

kommer bedömas av deltagarna att vara mer acceptabelt.  

     Föreliggande studie kommer även att undersöka om det finns interaktionseffekter mellan 

de olika mekanismerna. Hypotesen vad gäller interaktionseffekter mellan mekanismerna är att 

beteendet kommer bedömas av deltagarna mer acceptabelt när de olika mekanismerna 

kombineras än när texten enbart är manipulerad med en oberoende variabel.
2
  

 

Metod 

 

Föreliggande studie har utförts i form av ett flerfaktoriellt experiment. Designen är en 2x2x2 

faktoriell mellangrupps design där de oberoende variablerna är moraliskt rättfärdigande, 

språklig omskrivning samt förskjutning av ansvar. Samtliga 3 oberoende variabler har 2 

nivåer, ingen manipulation/manipulation. Då syftet med studien är att studera varje oberoende 

variabel för sig samt eventuella interaktionseffekter mellan dem innefattar experimentet 8 

experimentgrupper 

 

Urval 

Populationen av intresse för föreliggande studie är personer i allmänhet och urvalet gjordes 

genom ett bekvämlighetsurval eftersom det krävde minst resurser. Bekvämlighetsurvalet 

bestod av personer från södra Sverige och deltagarna blev tillfrågade om de var intresserade 

av att vara med i studien. Totalt var det 195 personer som svarade på enkäten varav 24 st. var 

kontrollgrupp. Fördelningen på deltagarna vad gäller kön var 105 kvinnor och 91 män med en 

medelålder på 42,75 och en standardavvikelse på 16,11. Åldersmässigt fördelade sig 

deltagarna mellan 17 och 89.  

 

Material 

Mekanismerna av intresse i denna studie är moraliskt rättfärdigande, språklig omskrivning 

samt förskjutning av ansvar och syftet med studien var att undersöka om dessa faktorer 

påverkar hur ett negativt beteende bedöms. För att undersöka bedömningen av beteendena 

skapades först två stycken ”grundberättelser”, ett för varje negativt beteende (tortyr/mobbing) 

som var neutrala, helt utan manipulation (se även bilaga 1). Här nedan följer 

grundberättelserna som sedan även manipulerades med studiens oberoende variabler. 

 ” Sverige har sedan år 2002 soldater i Afghanistan.  

Hur acceptabelt tycker du att det skulle vara att de svenska soldaterna använder sig av 

tortyr (så som elchocker eller låsa fast människor i smärtsamma positioner) för att 

eventuellt kunna få information de behöver för att kunna utföra sitt arbete?” 

                                                             
2 Moraliskt frikopplande innehåller åtta psykologiska mekanismer som påverkar människans beteende. 
Föreliggande studie bryter ut tre av dem, moraliskt frikopplande, språklig omskrivning samt förskjutning av 
ansvar eftersom studien förutom att titta på varje mekanism för sig även syftar till att titta på eventuella 
interaktionseffekter mellan dem. Det skulle kräva mycket mera tid och många fler deltagare om studien skulle 
titta på alla mekanismer, därför valde jag att bryta ut tre av dem. Då det inte finns så många studier som tittar 
på eventuella interaktionseffekter mellan mekanismerna tyckte jag att det var viktigare att titta på en varje 
mekanism var för sig.  
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 ”Tre killar på 15år som går i samma klass i en skola i Stockholm umgås även på 

fritiden. En kille på 13 år började förra höstterminen på samma skola som dessa killar. 

Vid några tillfällen mobbade (med till exempel knuffar och glåpord) de 15 åriga 

killarna den nya killen. Hur acceptabelt är de 15 åriga killarnas beteende?”  

Utifrån dessa två grundberättelser manipulerades sedan de faktorer studien syftade till att 

undersöka, moraliskt rättfärdigande, språklig omskrivning samt förskjutning av ansvar, 

genom så små förändringar i texten som möjligt. För att se hur deltagarnas bedömning 

påverkades av den psykologiska mekanismen moraliskt rättfärdigande i tortyrfallet 

inkorporerades i texten en kort förklaring till varför Sverige har soldater i Afghanistan i 

början av texten i grundberättelsen (se bilaga 2). I mobbingfallet inkorporerades i texten en 

förklaring till varför killarna mobbade den andra killen i början av grundberättelsen (se bilaga 

2). För att se hur deltagarnas bedömning påverkades av den psykologiska mekanismen 

språklig omskrivning i tortyrfallet inkorporerades i texten orden avancerade förhörsmetoder i 

stället för benämningen tortyr i grundberättelsen (se bilaga 3). I mobbingfallet inkorporerades 

i texten ordet retas i stället för benämningen mobbas i grundberättelsen (se bilaga 3). Vidare 

för att se hur deltagarnas bedömning påverkades av den psykologiska mekanismen 

förskjutning av ansvar i tortyrfallet inkorporerades i grundberättelsen att soldaterna blev 

beordrade av ett högre befäl att utföra tortyr i istället för att soldaterna självmant använde sig 

av tortyr (se bilaga 4). I mobbingfallet inkorporerades i grundberättelsen att ledaren i killarnas 

kamratgrupp sa till dem att reta den nya killen istället för att de självmant gjorde det (se bilaga 

4). För att sedan kunna undersöka eventuella interaktionseffekter mellan mekanismerna 

kombinerades i grundberättelsen manipuleringarna språklig omskrivning och förskjutning av 

ansvar (se bilaga 5) samt en kombination av förskjutning av ansvar och moraliskt 

rättfärdigande (se bilaga 6). Vidare kombinerades även i grundberättelsen manipuleringarna 

moraliskt rättfärdigande och språklig omskrivning (se bilaga 7). Slutligen var det av intresse 

att titta på en eventuell trevägs interaktionseffekt, hur deltagarnas bedömning av det negativa 

beteendet påverkades av samtliga mekanismer, därför kombinerades dem i sista enkäten (se 

bilaga 8). Nedan presenteras hur de 8 olika versionerna av formuläret i denna studie 

manipulerats  

(se bilaga 1-8). 

 Version 1: här ges inga manipulationer alls utan endast själva grundberättelserna. 

 Version 2: här ges manipulering av ”moraliskt rättfärdigande” men ingen 

manipulering av övriga oberoende variabler. 

 Version 3: här ges manipulering av ”språklig omskrivning” men ingen manipulering 

av övriga oberoende variabler. 

 Version 4: här ges manipulering av ”förskjutning av ansvar” men ingen manipulering 

av övriga oberoende variabler. 

 Version 5: här ges manipulering av ”språklig omskrivning” och ”förskjutning av 

ansvar” men ingen manipulering av ”moraliskt rättfärdigande”. 

 Version 6: här ges manipulering av ”moraliskt rättfärdigande” och ”förskjutning av 

ansvar” men ingen manipulering av ”språklig omskrivning”. 

 Version 7: här ges manipulering av ”moraliskt rättfärdigande” och ”språklig 

omskrivning” men ingen manipulering av ”förskjutning av ansvar”. 

 Version 8: här ges manipulation av samtliga oberoende variabler. 

 

För att minska risken att syfte och frågeställning blev allt för uppenbara för deltagarna 

förklarades att studien gick ut på att få reda på hur människor bedömer 4 olika beteenden som 

uppmärksammats i media den senaste tiden. Alla grupper fick även utöver de relevanta 

berättelserna 2 st. berättelser på sina frågeformulär, som var identiska på alla enkäter, för att 

deltagarna inte skulle förstå vad studien handlade om genom att bara läsa rätt ”berättelser”. 
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Den ena berättelsen handlade om en känd politikers bostadsbidragsfusk och den andra 

berättelsen handlade om uppmärksammade missförhållanden inom äldrevården. Dessa 

beteenden var alltså inte relevanta för syftet med studien utan var endast med för att minska 

risken att syfte och frågeställning blev allt för uppenbara för deltagarna. Vidare fick 

deltagarna, efter de läst igenom berättelserna på sina enkäter, bedöma hur acceptabelt 

beteendet i fråga var. Bedömningen gjordes genom att deltagarna fick besvara på en skala 

mellan 1-10 hur acceptabelt beteendet var. 1 stod för helt oacceptabelt och 10 för helt 

acceptabelt. Siffran 5 på den glidande skalan stod för neutral för de som tyckte varken eller. 

Enkäten innehöll även frågor om deltagarnas, ålder och kön. 

     Enkäten hade ett försättsblad (se bilaga 9) som innehöll en beskrivning om studien, så som 

den kunde beskrivas utan att syfte och frågeställning blev för uppenbar, att den syftade till att 

undersöka hur individer bedömer situationer o beteenden som uppmärksammats i media den 

senaste tiden. Vidare förklarades att medverkan var frivillig och när som helst kunde avbrytas. 

Försättsbladet innehöll även information om att deltagarnas medverkan i studien var anonym 

och resultaten endast skulle komma att behandlas på gruppnivå, svaren skulle alltså aldrig 

kunna kopplas till den enskilda deltagaren personligen. Om deltagarna skulle ha frågor efteråt 

fanns kontaktuppgifter till författare och handledare i form av e-postadresser. Informationen 

på försättsbladet ansågs vara viktig att ha med för att deltagarna skulle veta att resultaten 

enbart skulle behandlas på gruppnivå och inte kunna kopplas till deltagarna personligen.  

 

Procedur 

Experimentet utfördes på olika ställen i sydvästra Sverige men framför allt i centrala 

Halmstad och Varberg. Innan experimentet genomfördes skrevs de 8 olika varianterna av 

formulären ut med 25 exemplar av varje vilka sedan blandades slumpvis. För att sedan öka 

den interna validiteten var det en slumpmässig fördelning över de olika versionerna av 

frågeformuläret. Innan deltagarna valde att genomförde undersökningen fick de en kort 

presentation av mig och att enkäten skulle ta ca 2 min att fylla i. Efter det förklarades vad 

studien gick ut på och för att inte göra syfte och frågeställning allt för uppenbara för 

deltagarna förklarades att studien gick ut på att få reda på hur människor bedömer 4 olika 

beteenden som uppmärksammats i media den senaste tiden. Vidare förklarades att deltagares 

medverkan var anonym och kunde när som helst avslutas om så önskades. Vid frågor 

angående studien innan ifyllandet av enkäten erbjöds debriefing och efter ifyllandet av 

enkäten erbjöds försättsbladet om deltagarna skulle ha frågor i efterhand. 

 

Analys 

2 stycken 3-vägs oberoende variansanalyser med de oberoende variablerna moraliskt 

rättfärdigande, språklig omskrivning samt förskjutning av ansvar genomfördes för att 

undersöka eventuella huvudeffekter samt eventuella interaktionseffekter. I båda analyserna 

var den beroende variabeln bedömning av beteenden och en analys genomfördes för beteendet 

tortyr och en analys genomfördes för beteendet mobbing. 
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Resultat 

 

I analyserna har signifikansnivån 0,05 använts. 

 

Tabell 1: Medelvärden och standardavvikelser för bedömning av beteendet tortyr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan presenteras medelvärden och standardavvikelse på respektive grupps bedömning av 

beteendet tortyr samt antal deltagare per grupp. Ej man. står för att gruppen ej fått exempelvis 

moraliskt rättfärdigande som manipulation och man. står för att gruppen fått manipulation. 

Första rutan i tabellen visar de grupper som ej fått manipulation i form av moraliskt 

rättfärdigande och rutan i mitten visar de grupper som fått manipulation i form av moraliskt 

rättfärdigande. Om man tittar i respektive kolumn och på varje rad framgår det om respektive 

grupp har fått manipulation eller inte samt i vilken form. Exempelvis visas på översta raden 

en grupp utan någon manipulation. Vidare visas, på andra raden uppifrån, gruppen med 

manipulation i form av enbart förskjutning av ansvar. De 8 översta raderna i tabellen är de 8 

versionerna av enkäterna, dock ej i den nummerordning som presenterats tidigare i arbetet. 

Rutan längst ner i tabellen visar de totala medelvärdena för de olika variablerna, om 

deltagarna fått manipulation eller inte av exempelvis moraliskt rättfärdigande, helt oberoende 

av annan manipulation. 

     Trevägs variansanalys genomfördes där resultatet visade en huvudeffekt av moraliskt 

rättfärdigande F1.187 = 13,08, p<0,05, partial eta²=0,07. Jämfört med när det inte finns något 

moraliskt rättfärdigande i texten (M=1,93, S=1,95) blir beteendet tortyr mer acceptabelt då det 

finns moraliskt rättfärdigande i texten (M=3,05, S=2,44). Resultatet visade även en 

Mor.rättf. Spr.omskr. För.av.ansvar M S N 

ej man. ej man. ej man. 1,67 1,17 24 

 
ej man man. 2,86 3,18 24 

 
man. ej man. 1,64 0,76 25 

 
man. man. 1,56 1,61 25 

fått man. ej man. ej man. 2,42 2,08 24 

 ej man. man. 2,63 2,46 24 

 man. ej man. 3,00 2,06 25 

 man. man. 4,17 2,85 24 

total 
     

ej man.   1,93 1,95 98 

fått man.   3,05 2,44 97 

 ej man.  2,40 2,35 96 

 fått man.  2,58 2,21 99 

  ej man. 2,18 1,70 98 

  fått man. 2,79 2,71 97 
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huvudeffekt av förskjutning av ansvar F1.187 = 4,11, p<0,05, partial eta²=0,02. Beteendet tortyr 

alltså mer acceptabelt då ansvaret ligger hos någon annan (M=2,79, S=2,71) än när det ligger 

hos förövaren själv(M=2,18, S=1,70). Vidare visades ingen huvudeffekt av språklig 

omskrivning vilket innebär att beteendet bedöms som lika oacceptabelt oavsett om det kallas 

tortyr eller avancerade förhörstekniker. 

     Resultatet i denna variansanalys visade även en interaktionseffekt mellan moraliskt 

frikopplande och språklig omskrivning F1.187 = 7,88, p<0,05, partial eta²=0,04. Denna 

interaktionseffekt innebär att språklig omskrivning gör beteendet tortyr mer acceptabelt 

tillsammans med moraliskt rättfärdigande (M=3,58, S=2,52) jämfört med när deltagarna 

enbart fick manipulation i form av språklig omskrivning (M=1,60, S=2,26), enbart i form av 

moraliskt rättfärdigande (M=2,52, S=1,25), eller ingen manipulation alls (M=2,27, S=2,45). 

Vidare visades inga interaktionseffekter mellan språklig omskrivning och förskjutning av 

ansvar samt mellan moraliskt frikopplande och förskjutning av ansvar. Dock fanns en tendens 

till en trevägs interaktionseffekt mellan moraliskt rättfärdigande, språklig omskrivning samt 

förskjutning av ansvar F1.187 = 3,31, p<0,071, partial eta²=0,02 . Tendensen till 

interaktionseffekt indikerar att en kombination av samtliga tre oberoende variabler ger en 

ytterligare effekt jämfört med variablerna var för sig eller kombinerade två och två. Alltså, 

deltagarna bedömde beteendet tortyr mer acceptabelt vid en kombination av samtliga 

variabler (M=4,17, S=2,85) än vid manipulation i form av moraliskt rättfärdigande och 

språklig omskrivning (M=3,0, S=2,06), dock var skillnaden ej högre än förväntat, därav 

endast en tendens till signifikans. 
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Tabell 2: Medelvärden och standardavvikelser för bedömning av beteendet mobbing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan presenteras medelvärden och standardavvikelse på respektive grupps rättfärdigande av 

beteendet mobbing samt antal deltagare per grupp. Ej man. står för att gruppen ej fått 

exempelvis moraliskt rättfärdigande som manipulation och man. står för att gruppen fått 

manipulation. Första rutan i tabellen visar de grupper som ej fått manipulation i form av 

moraliskt rättfärdigande och rutan i mitten visar de grupper som fått manipulation i form av 

moraliskt rättfärdigande. Om man tittar i respektive kolumn och på varje rad framgår det om 

respektive grupp har fått manipulation eller inte samt i vilken form. Exempelvis visas på 

översta raden en grupp utan någon manipulation. Vidare visas i raden under gruppen med 

manipulation i form av enbart förskjutning av ansvar. De 8 översta raderna i tabellen är de 8 

versionerna av enkäterna, dock ej i den nummerordning som presenterats tidigare i arbetet. 

Rutan längst ner i tabellen visar de totala medelvärdena för de olika variablerna, om 

deltagarna fått manipulation eller inte av exempelvis moraliskt rättfärdigande, helt oberoende 

av annan manipulation. 

     Trevägs variansanalys genomfördes där resultatet visade en huvudeffekt av moraliskt 

rättfärdigande F1.187 = 39,11, p<0,05, partial eta²=0,17. Jämfört med när beteendet inte 

rättfärdigas i texten (M=1,24, S=0,93) blir beteendet mobbning mer acceptabelt då det finns 

moraliskt rättfärdigande i texten (M=2,72, S=2,14). Resultatet visade även en effekt av 

förskjutning av ansvar F1.187 = 4,23, p<0,05, partial eta²=0,02. I texten blir beteendet mobbning 

mindre acceptabelt då ansvaret ligger hos ledaren i kamratgrupp (M=1,73, S=1,56) än när 

killarna mobbar själva (M=2,22, S=1,99). Det visades ingen signifikant huvudeffekt av 

språklig omskrivning vilket innebär att beteendet mobbning bedöms som lika oacceptabelt 

Mor.rättf. Spr.omskr. För.av.ansvar M S N 

ej man. ej man. ej man. 1,50 1,67 24 
 

 man. 1,04 0,20 24 

 
man. ej man. 1,32 0,69 25 

 
man. man. 1,12 0,44 25 

fått man. ej man. ej man. 2,63 1,93 24 

  man. 2,21 1,89 24 

 man. ej man. 3,44 2,50 25 

 man. man. 2,58 2,12 24 

total 
     

ej man.   1,24 0,93 98 

fått man.   2,72 2,14 97 

 ej man.  1,84 1,68 96 

 fått man.  2,11 1,92 99 

  ej man. 2,22 1,99 98 

  fått man. 1,73 1,56 97 
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oavsett om det kallas mobbing eller att retas. Resultaten i variansanalysen kring beteendet 

mobbing visade inga signifikanta interaktionseffekter mellan några av de oberoende 

variablerna.  

 

Diskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka Banduras (1986) teori om moraliskt 

frikopplande och om de psykologiska mekanismerna moraliskt rättfärdigande, språklig 

omskrivning samt förskjutning av ansvar har en effekt och påverkar hur människor bedömer 

två negativa beteenden som i detta fall handlade om tortyr och mobbing. Deltagarna fick ta 

ställning till hur oacceptabelt/acceptabelt dessa två negativa beteenden var genom att läsa 

texter där det förekom skriftliga manipulationer i form av de oberoende variablerna moraliskt 

rättfärdigande, språklig omskrivning samt förskjutning av ansvar. 

     Av de ovan presenterade resultaten rörande moraliskt rättfärdigande framgår att deltagarna 

bedömde både tortyr och mobbing mer acceptabelt då texten manipulerats med ett moraliskt 

rättfärdigande, vilket också var hypotesen. Deltagarna bedömde beteendet att ge elchocker 

eller att låsa fast människor i smärtsamma positioner mer acceptabelt när det fanns två korta 

rader som förklarade att soldaterna var i Afghanistan för att skydda civila från våld och 

övergrepp samt bekämpa terrorismen som drabbar hela världen, även oss här i Sverige än när 

de inte fick någon förklaring på varför soldaterna var där. Deltagarna bedömde även beteendet 

att knuffas eller ropa glåpord mer acceptabelt då det förklarades att killarna bara agerade så 

eftersom de ville få den 13 årige killen att förstå vad han i sin tur gör då han vid ett flertal 

tillfällen retat och kränkt en flicka i samma ålder. Beteendet i båda dessa situationer är samma 

fruktansvärda beteende, det handlar om att ge människor elchocker eller att låsa fast dem i 

smärtsamma positioner och att knuffa en människa eller ropa glåpord. Dock bedöms 

beteendet mer acceptabelt när försökspersonerna ges möjlighet till moraliskt rättfärdigande. 

Således ger denna studie ytterligare stöd åt att moraliskt rättfärdigande påverkar hur ett 

negativt beteende upplevs genom att lyfta fram det värdiga slutet och känna stolthet över 

handlandet (Banduras, 1986, 2002, 2004; Osofsy, Bandura och Zimbardo, 2005). Resultatet 

som visar att människor bedömer ett ondskefullt beteende mer acceptabelt när det finns 

moraliska skäl till handlingarna är viktigt att belysa då det faktiskt handlar om att människor 

anser att det är mer ok att utsätta andra individer för ondskefulla handlingar då det finns en 

förklaring till varför. Samma hemska beteende blir mer ok om du kan hittar moraliska skäl till 

handlandet. Antagligen är detta resultat en bidragande förklaring till nazisternas grymhet där 

så många människor stod bakom en grym och omänsklig ideologi. Likt en gradvis 

”förgiftning” utsattes det tyska folket för den nazistiska propagandan där judarna blev ”dom” 

som gjorde livet svårt för tyskarna och målades därmed upp som syndabockar. Genom att ta 

bort ”dom” skulle tyskarna få det bättre, högre status och bättre ekonomi, vilket var moraliska 

skäl till uteslutandet av judarna. Dessa moraliska skäl påverkade säkerligen till den oerhört 

effektiva process som ledde till ”den slutgiltiga lösningens” möjliggörande.  

     Frågan är om man kan generalisera dessa resultat till verkligheten. Är det lika lätt att 

bedöma ett negativt beteende mer acceptabelt i en verklig situation? Antagligen lättare. Om 

en individ på en skola eller på en arbetsplats blir utsatt för knuffar eller glåpord och ryktet går 

om hur elaka de själva varit innan, är det lätt att tro att kollegor, skolkamrater och lärare 

tycker beteendet är mer ok.   

     Analyserna i föreliggande studie visar även att deltagarna bedömde beteendet att ge 

elchocker eller att låsa fast människor i smärtsamma positioner mer acceptabelt då texten 

manipulerats med mekanismen förskjutning av ansvar vilket även här var hypotesen.  

Deltagarna tyckte alltså att det var mer acceptabelt att soldaterna utsatte fångarna för 

elchocker och låste fast dem i smärtsamma positioner, när de fått ordern av ett högre befäl än 
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när de gjorde det av sig själva. Således ger denna studie ytterligare stöd åt att förskjutning av 

ansvar är en psykologisk mekanism som gör att människor kan utföra ondskefulla handlingar 

eftersom ansvaret läggs över på någon annan, vilket tar bort det personliga ansvaret hos 

förövaren (Bandura, 1986, 1999, 2002, 2004). Då människan tenderar att lyssna på 

auktoriteter är resultaten i analyserna ovan viktiga att belysa eftersom de psykologiska 

mekanismerna, moraliskt frikopplande samt förskjutning av ansvar, i moraliskt frikopplande 

enligt resultaten påverkar människans sätt att bedöma ett negativt beteende. Således ger denna 

studie även stöd åt Milgrams (1974) studie där han fann att människor tenderar att följa en 

legitim auktoritet då det räckte för forskningsledaren att säga ”för experimentets skull vill jag 

att du fortsätter” till deltagarna för att få dem att fortsätta, när de ville avsluta experimentet. 

     Resultatet visar förvånande nog en motsatt effekt utav mekanismen förskjutning av ansvar 

i berättelsen som handlade om mobbing, än vad hypotesen var. Deltagarna bedömde 

beteendet mindre acceptabelt när killarna knuffade/kastade glåpord till den yngre killen på 

grund av att gruppledaren sagt till dem att göra det än när de gjorde det utan att ha blivit 

tillsagda att göra det. Detta resultat är märkligt, dock kan det handla om en skillnad i 

auktoritet när det gäller vem som ”beordrar” beteendet. I berättelsen om tortyr är det ju 

soldaternas befäl som beordrar elchocker eller att låsa fast fångar i smärtsamma positioner 

medans det i berättelsen om mobbing är kamratgruppens ledare som beordrar killarna att 

knuffas eller kasta glåpord. Det kanske är så att ett befäl inom militären bedöms som en klart 

mer legitim auktoritet så att det i viss mån ”frikänner” soldaterna enligt deltagarna. I 

mobbingberättelsen kanske deltagarna inte ansåg ”kompisen” som en legitim auktoritet och 

därmed ingen man tenderar att följa. För deltagarna blev det möjligen så att det helt plötsligt 

handlade om att man måste våga stå emot kompis- och grupptryck och göra det som är 

moraliskt rätt, alltså inte knuffa någon och ropa glåpord efter dem. Resultatet som visar en 

motsatt effekt vid förskjutning av ansvar vid beteendet mobbing kan även ha att göra med hur 

urvalet i studien såg ut, då medelåldern låg på 42,75. Om medelåldern varit lägre skulle 

kanske resultatet sett annorlunda ut då det upplevs som att yngre oftare tenderar att lyssna på 

exempelvis gruppledare.  

     Det verkar vara ont om studier som tittar på mekanismen språklig omskrivning och 

analyserna i föreliggande studie visar inte några signifikanta skillnader vid manipulering av 

enbart språklig omskrivning vad gäller varken berättelsen om soldaterna som utsatte fångar 

för elchocker/smärtsamma positioner eller berättelsen om killarna som knuffade/kastade 

glåpord. Detta resultat handlar om att manipulering av enbart språklig omskrivning i den här 

studien ej fick någon effekt på hur deltagarna bedömde negativa beteenden, dock skulle 

resultatet säkerligen sett annorlunda ut om berättelserna formulerades på annat sätt. 

Exempelvis skulle förklaringen av exempelvis tortyr, elchocker eller att låsa fast människor i 

smärtsamma positioner, kunna placerats lite längre ifrån ordet tortyr och förklaringen av 

mobbing lite längre ifrån ordet mobbing. Det finns ju en risk att deltagarna visste att de inte 

borde tycka att beteendena var acceptabla oavsett vad det kallas eftersom det fanns en klar 

beskrivning av vad både tortyr och mobbing innebar och därmed bedömde beteendet helt 

oacceptabelt i de flesta fall. Däremot finns anledning att tro att det är lättare att utföra 

exempelvis tortyr för att få information i en situation där det handlar om överlevnad om det 

istället kallas avancerade förhörstekniker när det kommer till en verklig situation, där 

människor faktiskt känner rädsla och oro för sin egen men även anhörigas säkerhet.      

     Vidare i analysen visades en intressant interaktionseffekt mellan moraliskt rättfärdigande 

och språklig omskrivning vid beteendet tortyr. Moraliskt rättfärdigande hade i sig en effekt på 

bedömningen av beteendet tortyr. Dock blev effekten ännu större i kombination med språklig 

omskrivning, som i sig själv inte hade en effekt.  

     Det verkar vara ont om studier som tittat på interaktionseffekter, därför är detta resultat av 

stort vikt. Deltagarna bedömde att det är mer acceptabelt att soldaterna utsätter fångar för 
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elchocker och smärtsamma positioner då texten gav en förklaring till varför soldaterna var i 

Afghanistan samt kallade tortyr för avancerade förhörsmetoder rättfärdigande jämfört med när 

tortyr kallades tortyr eller när texten inte innehöll någon förklaring till varför soldaterna var i 

Afghanistan. Detta resultat tyder på att ju fler faktorer som är inblandade i förklaringen av 

beteendet desto mer acceptabelt tycker deltagarna att det negativa beteendet är. Förmodligen 

skulle effekten bli mycket större i en verklig situation där de inblandades situation ser helt 

annorlunda ut än vad den gjorde för deltagarna när studien genomfördes. I en verklig situation 

handlar det kanske om liv och död och för att få den information som behövs för att rädda sitt 

eget men även andras liv känns det troligen helt acceptabelt att genomföra avancerade 

förhörstekniker. I nazityskland påverkades säkerligen tyskarna av den nazistiska propagandan 

som gav moraliska skäl till uteslutandet av judarna men även av att man inte pratade om 

folkmord utan om ”evakuering” och till slut ”den slutgiltiga lösningen”, vilket inte lät lika 

hemskt som folkmord. Den signifikanta interaktionseffekten i föreliggande studie mellan 

moraliskt rättfärdigande och språklig omskrivning kan vara en bidragande förklaring till hur 

vanliga människor i nazityskland under andra världskriget kunde utföra handlingar de tidigare 

aldrig skulle kunnat föreställa sig. 

     I analysen visades ingen trevägs interaktionseffekt mellan moraliskt rättfärdigande, 

språkligomskrivning samt förskjutning av ansvar i varken tortyr eller mobbingfallen, vilket 

däremot var hypotesen. Dock visades en tendens till det i beteendet där soldaterna utsatte 

fångar för elchocker eller smärtsamma positioner. Analysen visar en tendens till ytterligare 

effekt än vad man kan förvänta sig. Vid manipulation av samtliga oberoende variabler visades 

ett P-värde på 0,07 vilket visar en tendens till ett signifikant värde då signifikansnivån var på 

0,05. Gruppen som fick manipulation av samtliga oberoende variabler visade det högsta 

medelvärdet, dock blev ej skillnaden högre än vad man kan förvänta sig mellan dem och 

gruppen med det näst högsta medelvärdet, de som fick manipulation i form av moraliskt 

rättfärdigande och språklig omskrivning. Samtidigt visar resultaten att genom att manipulera 

texten, där soldaterna utsatte fångar för elchocker eller smärtsamma positioner, med moraliskt 

rättfärdigande, språklig omskrivning samt förskjutning av ansvar bedöms beteendet mer 

acceptabelt utav deltagarna då den guppens medelvärde är det klart högsta. Gruppen som fick 

manipulation av samtliga oberoende variabler bestod av 24 deltagare och värdet kanske hade 

blivit signifikant om studien innefattat fler deltagare.  

     Resultaten i föreliggande studie visar som mest en effektstyrka på 0,17 vilket inte är vidare 

högt. Effektstyrkan på 0,17 visades vid beteendet mobbing och 0,07 vid beteendet tortyr när 

texten manipulerats med moraliskt rättfärdigande. Det innebär att resultatet beror till 17% 

respektive 7% på manipuleringen i texten och då till 83% respektive 93% på andra faktorer. 

Vidare visar resultaten effektstyrka på 0,04 vid manipulering av förskjutning av ansvar i 

berättelsen som handlade om tortyr vilket innebär att resultatet beror till 4% på 

manipulationen. Resultatet gällande interaktionseffekten mellan moraliskt rättfärdigande och 

språklig omskrivning, när det gäller beteendet tortyr, visar en effektstyrka på 0,04 vilket 

betyder att resultatet beror på till 4% på manipulationen i texten.     

     Effektstyrkorna i föreliggande studie är väldigt svaga, dock, vad som är skrämmande 

egentligen är att analysen visade signifikanta skillnader överhuvudtaget. Även om det är små 

effekter är det ändå oroväckande då manipuleringen var så otroligt minimal. Små små 

förändringar har gjorts i texten men ändå blir så avskyvärda beteenden, som både att utsätta 

människor för elchocker eller smärtsamma positioner och att knuffas eller kasta glåpord är, 

mer acceptabla av deltagarna. Det vore ju egentligen hemskt om effektstyrkan varit högre 

eftersom de små manipuleringar i texten, som deltagarna utsattes för under ca 2 minuter, 

kunde påverka människor att bedöma negativa beteenden mer acceptabla. Moraliskt 

frikopplande handlar om, som nämnts tidigare, om en gradvis process (Bandura, 2004; 

Burger, 2009; Glick, 2005; Milgram, 1974), det är inget som sker omedelbart. Resultaten i 
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föreliggande studie, där små korta manipulationer har gett effekter, på deltagarnas bedömning 

av negativa beteenden tyder på att processen moraliskt frikopplande är satt i rörelse. Det 

händer något med deltagarnas bedömning av negativa beteenden när det finns manipulation i 

texten. Man kan ju fråga sig vad som händer med människan i en verklig situation då de 

minimala påverkningarna, som faktiskt är antaganden, hypotetiska situationer, i denna studie 

faktiskt visade resultat. Vad hade hänt om manipulationen fortsatt under en längre tid? Hur 

skulle deltagarna bedöma beteendet då? Man kan ju fråga sig hur det egentligen var att växa 

upp som tysk i nazityskland och dagligen påverkas av auktoriteter i skolan som talar om hur 

hemska judarna är och hur de förstör. Det var kanske inte så konstigt att många till slut vände 

sig emot judarna och tyckte det var okej att ta ifrån dem deras rättigheter. Om det är så att vi 

människor tenderar att lyssna på och lyda en auktoritet och min lilla manipulation i texten 

påverkade deltagarna, hur är det då med exempelvis människor som är med i sekter och under 

lång tid dagligen manipuleras av en auktoritet i form av en sektledare.  Betyder orden mer då 

än om de kommer från en ”vanlig” människa?  

 

Metoddiskussion och framtida forskning 
Föreliggande studie visar intressanta resultat vilka i vissa fall går i linje med uppställda 

hypoteser. Dock måste frågan ställas rörande hur studien genomfördes, om resultaten skulle 

sett ut på ett annat sätt och i så fall hur de skulle sett ut om exempelvis placeringen av 

berättelserna sett annorlunda ut på enkäten som tilldelades deltagarna. Det var fyra berättelser 

på enkäterna varav två var icke relevanta för studien. De två icke relevanta berättelserna på 

enkäterna handlade om beteenden som, vid tidpunkten av studien, uppmärksammats i media 

och poängen med studien var att deltagarna skulle bedöma varje beteende var för sig. 

Berättelsen om den kända politikerns bostadsbidragsfusk placerades först och berättelsen om 

missförhållanden inom äldrevården placerades som tredje berättelse. De relevanta 

berättelserna för studien placerades alltså som tvåa samt sist. I flera fall bedömdes de både 

icke relevanta beteendena mindre acceptabelt än både tortyr och mobbing vilket är väldigt 

förvånande. Dock borde det vara ett bevis på att deltagarna bedömde varje beteende för sig 

och inte jämförde de olika beteendena. Frågan kvarstår ändå om deltagarna kanske skulle 

bedömt de beteenden som var relevanta för studien på ett annorlunda sätt om de placerats 

överst på enkäten och de icke relevanta berättelserna sist.   

     När det kom till beteendet mobbing visades en signifikans när texten manipulerats genom 

moraliskt rättfärdigande. Det visades ingen signifikans vad gäller mekanismen språklig 

omskrivning dock en dock en motsatt signifikant effekt, än vad hypotesen var, vad gällde 

förskjutning av ansvar. Analysen visade i detta fall heller inga interaktionseffekter. 

Anledningen till dessa förvånande resultat kan bero på att beteendet anses vara så pass 

allvarligt och mer vardagligt för deltagarna än vad tortyr är. Mobbing är lättare att tänka sig 

då många av våra deltagare kanske hade egna barn som gick i skolan och därmed bedömde 

beteendet i många fall helt oacceptabelt oavsett manipulation. Antagligen påverkar 

medelåldern i studien resultaten, därför skulle det vara intressant att se i en framtida forskning 

hur åldern påverkar hur deltagare bedömer beteenden och då med en lägre lägsta nivå av ålder 

än i föreliggande studie. Skulle medelåldern vara lägre, exempelvis 15år, i en framtida studie 

skulle antagligen resultaten se ut på ett annat sätt och det finns anledning att tro att 

manipulationerna då skulle ha starkare effekt på deltagarnas bedömning av negativa 

beteenden. Då förskjutning av ansvar fick en motsatt effekt i mobbingfallet, deltagarna 

bedömde knuffar och att kasta glåpord mindre acceptabelt då ordern kom från kamratgrupps 

ledare, skulle en studie som tittade på hur människor förhåller sig till auktoriteter och hur 

mycket det påverkar människor vara intressant.  

     För att få större effekter av manipulationerna skulle det vara intressant att utföra ett 

experiment som tittar på mekanismerna i den här studien i en verklig situation, exempelvis i 
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ett experiment där deltagarna tilldelas roller. En del av deltagarna utför mobbing mot en eller 

flera andra deltagare för att se hur de olika mekanismerna påverkar deltagarnas beteende. För 

att få större effektstyrkor krävs nog ett sådant experiment eller ett liknande i alla fall och det 

skulle vara intressant och lättare att kunna generalisera till verkligheten. Dock, krävs det nog 

en del för att man skulle få genomföra ett sådant experiment rent etiskt. 

     Vidare skulle det vara intressant att titta på fler av de psykologiska mekanismerna i 

moraliskt frikopplande för att se hur de påverkar människan. Framför allt ligger intresset i att 

se fler eventuella interaktionseffekter mellan de olika mekanismer då föreliggande studie visar 

en intressant sådan mellan moraliskt frikopplande och språklig omskrivning samt tendensen 

till 3-vägs interaktionseffekt mellan samtliga mekanismer. Antagligen skulle en studie som 

tittar på interaktionseffekter behöva fler deltagare än i föreliggande studie då det finns all 

anledning att tro att ett signifikant resultat skulle visas vad gäller 3-vägs interaktionseffekt om 

den här studien haft fler deltagare. 

     Slutligen är det viktigt att betona att det finns människor som faktiskt stått emot och 

exempelvis bekämpat nazismen. Människor skiljer sig åt och alla är därmed inte lika benägna 

att ansluta sig till onda och hatiska regimer. Som exempel kan nämnas syskonen Sophie och 

Hans Scholl som växte upp i Tyskland under andra världskriget. Syskonen utsattes för samma 

propaganda och var precis som, alla andra tyska flickor och pojkar, tvungna att delta i Hitler-

Jugend. Men till skillnad från en jämnårig tysk pojke, som blev en hängiven soldat och en 

övertygad nazist, gjorde syskonen motstånd och vägrade att underkasta sig ett omänskligt 

samhälle. Syskonen greps, torterades, åtalades och halshöggs inom loppet av fyra dagar 

(Heberlein 2010). Vilka faktorer gjorde så att syskonen Scholl hade styrkan att välja rätt och 

stå emot? Framtida forskning bör kombinera de dispositionella och de situationella faktorerna 

för att få en större förståelse för vad som bidrar till att människor kan tycka att ondskefulla 

beteenden är acceptabla. Alla människor utför inte lika lätt ondskefulla handlingar och det kan 

därför även bli fel att bara titta på situationella faktorer.  

     Forskning kan behöva titta på vilka personer, med vilka personlighetsegenskaper, som är 

mer troliga att reagera på ett visst sätt vid hotade situationer. Vilka personlighetsegenskaper 

som är mer troliga att driva en människa att gå med i en ideologi och reagera på ett visst sätt 

vid exempelvis avhumanisering. Det är även viktigt att lyfta fram de externa faktorer, alltså de 

faktorer utanför individer som påverkar till ett ondskefullt beteende. Genom att titta på interna 

faktorer och externa faktorer samt kombinationen av dem kan man få en klarare bild och en 

förståelse hur ondskefulla handlingar och grymheter, så som massmord och folkmord, kan 

inträffa och hur man kan förhindra det i framtiden.  
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Bilageförteckning   

 

Bilaga 1. Enkät med de neutrala berättelserna. 

 

Bilaga 2. Enkät med manipulering i form av moraliskt rättfärdigande. 

 

Bilaga 3. Enkät med manipulering i form av språklig omskrivning. 

 

Bilaga 4. Enkät med manipulering i form av förskjutning av ansvar. 

 

Bilaga 5. Enkät med manipulering i form av språklig omskrivning samt förskjutning av     

                ansvar. 

 

Bilaga 6. Enkät med manipulering i form av moraliskt rättfärdigande samt förskjutning av    

                ansvar. 

 

Bilaga 7. Enkät med manipulering i form av moraliskt rättfärdigande samt språklig    

                omskrivning. 

 

Bilaga 8. Enkät med manipulering av samtliga psykologiska mekanismer.  

 

Bilaga 9. Försättsblad till enkäten. 

 

  



 
 

Bilaga 1 – neutrala berättelser 

 

Ålder: _____  Kön: ____ 

 

Det har avslöjats att socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt under flera år låtit 

skattebetalarna betala hela hans hyra genom att ta emot full bostadsersättning från riksdagen. 

Detta trots att han delade sin lägenhet i Västertorp med sin sambo som då ska stå för halva 

kostnaden.  

 

Hur acceptabelt är Håkan Juholts beteende? 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Sverige har sedan år 2002 soldater i Afghanistan.  

Hur acceptabelt tycker du att det skulle vara att de svenska soldaterna använder sig av tortyr 

(så som elchocker eller låsa fast människor i smärtsamma positioner) för att eventuellt kunna 

få information de behöver för att kunna utföra sitt arbete? 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt 
 

    Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Carema Care som drivs privat och är Sveriges största äldrevårdsbolag har kritiserats hårt då 

bolagets jakt på vinst drabbar deras vårdtagare hårt. Äldreboendenas chefer belönas med 

bonus när de går med vinst då bolaget har hemliga bonusprogram och aktieprogram för 

cheferna.  

 

Hur acceptabelt är det att vinstdrivande chefer belönas, när de gamla får ligga på blöta och 

kalla lakan på nätterna för att cheferna vill spara in på blöjor? 

 

 

Tre killar på 15år som går i samma klass i en skola i Stockholm umgås även på fritiden. En 

kille på 13 år började förra höstterminen på samma skola som dessa killar. Vid några tillfällen 

mobbade (med till exempel knuffar och glåpord) de 15 åriga killarna den nya killen.  

 

Hur acceptabelt är de 15 åriga killarnas beteende?  

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 
 

Bilaga 2 – berättelser med manipulering i form av moraliskt rättfärdigande 

Ålder: _____  Kön: _____ 
 

Det har avslöjats att socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt under flera år låtit 

skattebetalarna betala hela hans hyra genom att ta emot full bostadsersättning från riksdagen. 

Detta trots att han delade sin lägenhet i Västertorp med sin sambo som då ska stå för halva 

kostnaden.  

 

Hur acceptabelt är Håkan Juholts beteende? 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sverige har sedan år 2002 soldater i Afghanistan för att skydda civila från våld och övergrepp 

samt bekämpa terrorismen som drabbar hela världen, även oss här i Sverige.  

Hur acceptabelt tycker du att det skulle vara att de svenska soldaterna använder sig av tortyr 

(så som elchocker eller låsa fast människor i smärtsamma positioner) gentemot misstänkta 

terrorister för att eventuellt kunna få den information de behöver för att kunna stoppa 

terrorism och våldet mot civila? 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carema Care som drivs privat och är Sveriges största äldrevårdsbolag har kritiserats hårt då 

bolagets jakt på vinst drabbar deras vårdtagare hårt. Äldreboendenas chefer belönas med 

bonus när de går med vinst då bolaget har hemliga bonusprogram och aktieprogram för 

cheferna.  

  

Hur acceptabelt är det att vinstdrivande chefer belönas, när de gamla får ligga på blöta och 

kalla lakan på nätterna för att cheferna vill spara in på blöjor? 
 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tre killar på 15år som går i samma klass i en skola i Stockholm umgås även på fritiden. En 

kille på 13 år började förra höstterminen på samma skola som dessa killar. Denna 13 årige 

kille har vid ett flertal till fällen retat och kränkt en flicka i samma ålder. För att få den 

13åriga killen att förstå att det han gör mot flickan är fel och få honom att sluta med detta har 

de 15 åriga pojkarna vid några tillfällen mobbat honom (med till exempel knuffar och 

glåpord).  

 

Hur acceptabelt är de 15 åriga killarnas beteende? 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 
 

Bilaga 3 – berättelser med manipulering i form av språklig omskrivning 

Ålder: _____  Kön: _______ 

 

Det har avslöjats att socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt under flera år låtit 

skattebetalarna betala hela hans hyra genom att ta emot full bostadsersättning från riksdagen. 

Detta trots att han delade sin lägenhet i Västertorp med sin sambo som då ska stå för halva 

kostnaden.  

 

Hur acceptabelt är Håkan Juholts beteende? 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sverige har sedan år 2002 soldater i Afghanistan.  

Hur acceptabelt tycker du att det skulle vara att de svenska soldaterna använder sig av 

avancerade förhörsmetoder (så som elchocker eller låsa fast människor i smärtsamma 

positioner) för att eventuellt kunna få information de behöver för att kunna utföra sitt arbete? 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Carema Care som drivs privat och är Sveriges största äldrevårdsbolag har kritiserats hårt då 

bolagets jakt på vinst drabbar deras vårdtagare hårt. Äldreboendenas chefer belönas med 

bonus när de går med vinst då bolaget har hemliga bonusprogram och aktieprogram för 

cheferna.  

  

Hur acceptabelt är det att vinstdrivande chefer belönas, när de gamla får ligga på blöta och 

kalla lakan på nätterna för att cheferna vill spara in på blöjor? 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Tre killar på 15år som går i samma klass i en skola i Stockholm umgås även på fritiden. En 

kille på 13 år började förra höstterminen på samma skola som dessa killar. Vid några tillfällen 

retade (med till exempel knuffar och glåpord) de 15 åriga killarna den nya killen.  

 

Hur acceptabelt är de 15 åriga killarnas beteende? 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 



 
 

Bilaga 4 – berättelser med manipulering i form av förskjutning av ansvar 

 

Ålder: _____  Kön: ______ 

 

Det har avslöjats att socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt under flera år låtit 

skattebetalarna betala hela hans hyra genom att ta emot full bostadsersättning från riksdagen. 

Detta trots att han delade sin lägenhet i Västertorp med sin sambo som då ska stå för halva 

kostnaden.  

 

Hur acceptabelt är Håkan Juholts beteende? 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sverige har sedan år 2002 soldater i Afghanistan.  

Om svenska soldater skulle bli beordrade av ett högre befäl att använda tortyr (så som 

elchocker eller låsa fast människor i smärtsamma positioner) för att eventuellt kunna få 

information de behöver för att kunna utföra sitt arbete, hur acceptabelt tycker du att det är om 

soldaterna utför den ordern? 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carema Care som drivs privat och är Sveriges största äldrevårdsbolag har kritiserats hårt då 

bolagets jakt på vinst drabbar deras vårdtagare hårt. Äldreboendenas chefer belönas med 

bonus när de går med vinst då bolaget har hemliga bonusprogram och aktieprogram för 

cheferna.  

  

Hur acceptabelt är det att vinstdrivande chefer belönas, när de gamla får ligga på blöta och 

kalla lakan på nätterna för att cheferna vill spara in på blöjor? 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Tre killar på 15år som går i samma klass i en skola i Stockholm umgås även på fritiden. En 

kille på 13 år började förra höstterminen på samma skola som dessa killar.  

Vid några tillfällen sa ledaren i de 15 åriga killarnas kamratgrupp till dem att mobba(med till 

exempel knuffar och glåpord) den 13 åriga killen, vilket de gjorde.  

 

Hur acceptabelt är de 15 åriga killarnas beteende?  

 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 
 

Bilaga 5 – berättelser med manipulering i form av språklig omskrivning samt förskjutning av 

ansvar 

 

Ålder: _____  Kön: _____ 

 

Det har avslöjats att socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt under flera år låtit 

skattebetalarna betala hela hans hyra genom att ta emot full bostadsersättning från riksdagen. 

Detta trots att han delade sin lägenhet i Västertorp med sin sambo som då ska stå för halva 

kostnaden.  

 

Hur acceptabelt är Håkan Juholts beteende? 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Sverige har sedan år 2002 soldater i Afghanistan.  

Om svenska soldater skulle bli beordrade av ett högre befäl att använda avancerade 

förhörsmetoder (så som elchocker eller låsa fast människor i smärtsamma positioner) för att 

eventuellt kunna få information de behöver för att kunna utföra sitt arbete, hur acceptabelt 

tycker du att det är om soldaterna utför den ordern? 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carema Care som drivs privat och är Sveriges största äldrevårdsbolag har kritiserats hårt då 

bolagets jakt på vinst drabbar deras vårdtagare hårt. Äldreboendenas chefer belönas med 

bonus när de går med vinst då bolaget har hemliga bonusprogram och aktieprogram för 

cheferna.  

  

Hur acceptabelt är det att vinstdrivande chefer belönas, när de gamla får ligga på blöta och 

kalla lakan på nätterna för att cheferna vill spara in på blöjor? 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tre killar på 15år som går i samma klass i en skola i Stockholm umgås även på fritiden. En 

kille på 13 år började förra höstterminen på samma skola som dessa killar.  

Vid några tillfällen sa ledaren i de 15 åriga killarnas kamratgrupp till dem att reta (med till 

exempel knuffar och glåpord) den 13 åriga killen.  

 

Hur acceptabelt är de 15 åriga killarnas beteende? 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 
 

Bilaga 6 – berättelser med manipulering i form av moraliskt rättfärdigande samt förskjutning 

av ansvar 

Ålder: _____  Kön: _______ 

Det har avslöjats att socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt under flera år låtit 

skattebetalarna betala hela hans hyra genom att ta emot full bostadsersättning från riksdagen. 

Detta trots att han delade sin lägenhet i Västertorp med sin sambo som då ska stå för halva 

kostnaden.  

Hur acceptabelt är Håkan Juholts beteende? 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sverige har sedan år 2002 soldater i Afghanistan för att skydda civila från våld och övergrepp 

samt bekämpa terrorismen som drabbar hela världen, även oss här i Sverige.  

Om svenska soldater skulle bli beordrade av ett högre befäl att använda tortyr (så som 

elchocker eller låsa fast människor i smärtsamma positioner eller) gentemot misstänkta 

terrorister för att eventuellt kunna få den information de behöver för att kunna stoppa 

terrorism och våldet mot civila, hur acceptabelt tycker du att det är om soldaterna utför den 

ordern? 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carema Care som drivs privat och är Sveriges största äldrevårdsbolag har kritiserats hårt då 

bolagets jakt på vinst drabbar deras vårdtagare hårt. Äldreboendenas chefer belönas med 

bonus när de går med vinst då bolaget har hemliga bonusprogram och aktieprogram för 

cheferna.  

  

Hur acceptabelt är det att vinstdrivande chefer belönas, när de gamla får ligga på blöta och 

kalla lakan på nätterna för att cheferna vill spara in på blöjor? 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tre killar på 15år som går i samma klass i en skola i Stockholm umgås även på fritiden. En 

kille på 13 år började förra höstterminen på samma skola som dessa killar. Denna 13 årige 

kille har vid ett flertal till fällen retat och kränkt en flicka i samma ålder. För att få den 

13åriga killen att förstå att det han gör mot flickan är fel och få honom att sluta med detta har  

ledaren i de 15 åriga killarnas gäng vid några tillfällen sagt till de 15 åriga killarna att mobba 

(med till exempel knuffar och glåpord) den 13 åriga killen, vilket de gjorde. 

 

Hur acceptabelt är de 15 åriga killarnas beteende? 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 
 

Bilaga 7 – berättelser med manipulering i form av moraliskt rättfärdigande samt språklig 

omskrivning 

 

Ålder: _____  Kön: _______ 

Det har avslöjats att socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt under flera år låtit 

skattebetalarna betala hela hans hyra genom att ta emot full bostadsersättning från riksdagen. 

Detta trots att han delade sin lägenhet i Västertorp med sin sambo som då ska stå för halva 

kostnaden.  

Hur acceptabelt är Håkan Juholts beteende? 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sverige har sedan år 2002 soldater i Afghanistan för att skydda civila från våld och övergrepp 

samt bekämpa terrorismen som drabbar hela världen, även oss här i Sverige.  

Hur acceptabelt tycker du att det skulle vara att de svenska soldaterna använder sig av 

avancerade förhörsmetoder (så som elchocker eller låsa fast människor i smärtsamma 

positioner) gentemot misstänkta terrorister för att eventuellt kunna få den information de 

behöver för att kunna stoppa terrorism och våldet mot civila? 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carema Care som drivs privat och är Sveriges största äldrevårdsbolag har kritiserats hårt då 

bolagets jakt på vinst drabbar deras vårdtagare hårt. Äldreboendenas chefer belönas med 

bonus när de går med vinst då bolaget har hemliga bonusprogram och aktieprogram för 

cheferna.  

  

Hur acceptabelt är det att vinstdrivande chefer belönas, när de gamla får ligga på blöta och 

kalla lakan på nätterna för att cheferna vill spara in på blöjor? 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tre killar på 15år som går i samma klass i en skola i Stockholm umgås även på fritiden. En 

kille på 13 år började förra höstterminen på samma skola som dessa killar. Denna 13 årige 

kille har vid ett flertal till fällen retat och kränkt en flicka i samma ålder. För att få den 

13åriga killen att förstå att det han gör mot flickan är fel och få honom att sluta med detta har 

de 15 åriga pojkarna vid några tillfällen retat honom (med till exempel knuffar och glåpord).  

 

Hur acceptabelt är de 15 åriga killarnas beteende? 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 
 

Bilaga 8 – berättelser med manipulering av samtliga psykologiska mekanismer  
 

Ålder: _____  Kön: _______ 

Det har avslöjats att socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt under flera år låtit 

skattebetalarna betala hela hans hyra genom att ta emot full bostadsersättning från riksdagen. 

Detta trots att han delade sin lägenhet i Västertorp med sin sambo som då ska stå för halva 

kostnaden.  

Hur acceptabelt är Håkan Juholts beteende? 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sverige har sedan år 2002 soldater i Afghanistan för att skydda civila från våld och övergrepp 

samt bekämpa terrorismen som drabbar hela världen, även oss här i Sverige.  

Om svenska soldater skulle bli beordrade av ett högre befäl att använda avancerade 

förhörsmetoder (så som elchocker eller låsa fast människor i smärtsamma positioner) 

gentemot misstänkta terrorister för att eventuellt kunna få den information de behöver för att 

kunna stoppa terrorism och våldet mot civila, hur acceptabelt tycker du att det är om 

soldaterna utför den ordern? 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carema Care som drivs privat och är Sveriges största äldrevårdsbolag har kritiserats hårt då 

bolagets jakt på vinst drabbar deras vårdtagare hårt. Äldreboendenas chefer belönas med 

bonus när de går med vinst då bolaget har hemliga bonusprogram och aktieprogram för 

cheferna.  

  

Hur acceptabelt är det att vinstdrivande chefer belönas, när de gamla får ligga på blöta och 

kalla lakan på nätterna för att cheferna vill spara in på blöjor? 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tre killar på 15år som går i samma klass i en skola i Stockholm umgås även på fritiden. En 

kille på 13 år började förra höstterminen på samma skola som dessa killar. Denna 13 årige 

kille har vid ett flertal till fällen retat och kränkt en flicka i samma ålder. För att få den 

13åriga killen att förstå att det han gör mot flickan är fel och få honom att sluta med detta har 

ledaren i de 15 åriga killarnas gäng vid några tillfällen sagt till de 15 åriga killarna att reta 

(med till exempel knuffar och glåpord) den 13 åriga killen, vilket de gjorde. 

 

Hur acceptabelt är de 15 åriga killarnas beteende? 

 

Helt 
oacceptabelt 

   Neutralt     Helt 
acceptabelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 
 

Bilaga 9 - försättsblad 

 

Jag som genomför denna studie heter Maria Sjödin och studerar vid högskolan i Halmstad. 

Just nu skriver jag min C-uppsats i Psykologi där jag är intresserade av att veta hur individer 

bedömer situationer o beteenden som uppmärksammats i media den senaste tiden. 

 

För att min studie ska kunna genomföras behöver jag Er hjälp som ni ger genom att fylla i 

bifogad enkät. Deltagandet är självklart helt frivilligt och om Ni under tiden ångrar er kan Ni 

när som helst avbryta deltagandet.  

 

Ni är anonyma och resultaten kommer endast att behandlas på gruppnivå, svaren kommer 

alltså aldrig kunna kopplas till Er personligen. 

 

Om ni i efterhand har frågor kan ni mejla mig till masjod09@student.hh.se . 

Ni kan också ställa frågor till min handledare Peter Karlsson, skicka då mejl till  

Peter.Karlsson@hh.se . 

 

 

Tack på förhand! 

 

Maria Sjödin 
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