
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Sådär kan du inte säga"  
Skillnader mellan moraliska bedömningar på Internet och i 

verkligheten 
 

 

 

Joel Åkerlind 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-uppsats i psykologi, VT 2014 

Kurskod: SPS131 

Handledare: Lena Almqvist 

Examinator: Jakob Eklund 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Avdelningen för psykologi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

"Sådär kan du inte säga" 

Skillnader mellan moraliska bedömningar på Internet och i 

verkligheten 
 

Joel Åkerlind 

 

 

Moraliska bedömningar har länge ansetts komma från rationellt tänkande, 

men även andra aspekter har setts ha en inverkan på individers moraliska 

bedömningar: så som socialt samspel med vänner och föräldrar. I arbetet 

undersöktes det om två till synes likvärdiga situationer bedöms som 

moraliskt olika, där ena situationen utspelar sig i verkligheten och den andra 

på Internet. 276 gymnasielever med en medelålder på 17 år användes i 

analysen, 137 slumpades till betingelsen verklighet. Det framkom att 

situationen över Internet ansågs som moraliskt värre än situationen i 

verkligheten. Vissa inomgruppsskillnader observerades, exempelvis att färre 

diskussioner om moral med vänner, samt det upplevda förtrycket av kritiskt 

tänkande från lärare, samvarierade med åsikten att individerna agerade 

moraliskt bättre. Även om det framkom en skillnad i hur Internet och 

verklighet bedömdes moraliskt, så går det inte att utesluta om mediet 

Internet har en komplett likvärdighet i jämförelse med verkligheten. Vidare 

studier behövs för att undersöka detta. 

 

Keywords: moral judgments, Internet, adolescent, rationality 

 

 

Inledning 
 

Moral handlar om hur vi bör leva, vad som gör en handling rätt eller fel, och ordet moral 

syftar ofta till systematiska regler och resoneringen kring hur vi bör agera (Singer, 1994). 

Flera faktorer har visat sig ha inflytande på moraliska beteenden, bland annat individers 

sinnesstämning (Pastötter, Gleixner, Neuhauser, & Bäuml, 2013), empatiska förmåga (Myyra, 

Juujärvi, & Peeso, 2010), samt föräldrar och vänner (Caravita, Sijtsema, Rambaran, & Gini, 

2013). Men har innehåll på Internet någon inverkan på människors moraliska beteenden 

(moral behaviour)? Och betraktas situationer som både kan ske i verkligheten samt på Internet 

som olika gällande sin moraliska karaktär? 

 

 

Kohlbergs syn på moral 
 

Moraliska beteenden och bedömningar (moral judgment) har länge ansetts komma från 

rationellt tänkande (Bzdok et al., 2012), och för femtio år sedan lanserade Kohlberg sin teori 

om moral inom det psykologiska fältet. Hans moraliska koncept utgick från den rationella 

förmågan, där sex kognitiva nivåer förklarade en individs moraliska förmåga (Frimer & 

Walker, 2008; Gibbs, Basinger, Grime, & Snarey, 2007). Människors moraliska förmåga 

bedömdes inte genom vad de hade för moralisk åsikt om en viss handling, utan hur de 

argumenterade för sitt moraliska synsätt (Gibbs et al.). Exempelvis var egocentriska mål som 

att undvika straff och få belöning bland de lägre stegen (1-2). De högre stegen inbegrep en 

argumentation av regler som hela samhället hade accepterat, en slags socialkontraktsetik (5), 
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och en argumentation av abstrakta etiska principer om bland annat mänskligt värde och 

rättvisa (6) (Moroney, 2006). 

 

 

Moral och andra aspekter 
 

Moralpsykologin är idag hårt influerad av kognitiva och emotionella aspekter (Hawley & 

Geldhof, 2012). Den börjar dock breddas och även andra aspekter har börjat undersökas, så 

som moraliska personligheter, sociala influenser, kulturella skillnader, och spiritualitet 

(McDaniel, Grive, & Eason, 2010; Osswald, Greitmeyer, Fischer, & Frey, 2010). Den största 

delen av den moralpsykologiska forskningen har dock fokuserat på en aspekt i taget, där den 

kognitiva, den emotionella, och den spirituella aspekten har fått störst fokus (McDaniel et al.). 

På grund av detta existerar idag ingen integrerad forskning mellan dessa och moral studeras 

oftast inte som ett multidimensionellt fenomen. Carlo, Mestre, Samper, Tur och Armenta 

(2010) observerade dock att emotionella (sympati) och kognitiva (perspektivtagande) aspekter 

samvarierade med moraliskt resonerande, vilket indikerar att moral till viss del är ett 

multidimensionellt begrepp. 

 När någon bedömer en handling som rätt eller fel så gör hen ett moraliskt bedömande. Det 

anses vara en medveten och kontrollerad process som till viss del påverkas av emotioner. För 

att korrekt kunna bedöma andras beteenden behöver en individ kunna föreställa sig den andres 

intentioner, tankar, och mentala processer. Detta görs bland annat genom Theory of Mind 

(ToM) och empati (Reniers et al., 2012). ToM är förmågan att förstå att andra individer har 

annorlunda tankar, idéer och föreställningar (Moran, 2013; Plastow, 2012), och att dessa kan 

leda till vissa beteenden (Slaughter, Peterson, & Moore, 2013). Empati är i stort definierat 

som responsen hos en individ som upplever erfarenheter hos en annan individ (Davis, 1996). 

Detta medför att moraliska bedömningar av beteenden kan göras från andras perspektiv och 

inkludera bland annat tankar, motiv och känslor; vilket gör att beteendet bedöms utifrån fler 

faktorer än endast konsekvenser av beteendet (Chee & Murachver, 2012). Det har exempelvis 

observerats att unga vuxna som har en bra förmåga för att ta andras perspektiv tenderar att 

agera mer prosocialt (Myyra et al., 2010), och filosofer som Thomas Nagel har diskuterat 

innebörden av detta för moraliskt resonerande (Nagel, 1994). 

 

 

Socialt samspel och moral 

 
Individer som engagerar sig i diskussioner om moral och även i diskussioner med individer 

som har en annan moralisk syn kan i högre grad utveckla sitt moraliska tänkande (Walker, 

Hennig, & Krettenauer, 2000). Exempelvis visade en studie av Walker et al. att socialt 

samspel med föräldrar och vänner hade betydelse för moralisk utveckling. Samspelet mellan 

barn och förälder behövde dock vara stöttande för att resultera i högre moraliskt tänkande. 

Flera studier har även funnit att föräldrar som använder sig av en induktiv uppfostringsstil 

(exempelvis genom att förklara för barnet vad för konsekvenser dess beteenden har mot 

andra) har barn som tenderar att ha högre moralisk utveckling (Lopez, Bonenberger, & 

Schneider, 2001). Weinstock et al. (2009) fann ett positivt samband mellan lärare som 

uppmuntrande sina elever till kritiskt tänkande och elevernas självständiga moraliska 

bedömanden. Det har dock funnits att det existerar kulturella skillnader i moraliska attityder, 

vilket kan indikera att moraliska åsikter är en social process (Jackson et al., 2008), och är 

därför en del av den allmänna socialiseringen.  
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Relationen mellan moral och Internet 
 

Över Internet agerar människor på sätt som de aldrig skulle göra ”öga mot öga” (face-to-face). 

Forskning har visat att sociala regler blir snävare och att människor blir mer självfokuserade 

över Internet, och den anonymitet som finns på Internet samt brist på feedback av sitt 

handlande kan leda till fler moraliska och sociala överträdelser. Enligt Willard kan 

anledningarna till tvivelaktiga beteenden på Internet sammanfattas på tre sätt (i Bouhnik & 

Mor, 2014): (1) ”Du kan inte se mig”. Internetanvändaren känner sig osynlig och det hen gör 

online har ingen inverkan på det ”verkliga” livet. (2) ”Jag kan inte se dig”. Internetanvändaren 

får inte tillräcklig feedback för sitt handlande. (3) ”Alla gör det”. Alla vänner är ju engagerade 

i sådana beteenden, så vad gör det om ”jag” också är det. 

 

 

Syfte 
 

Massmedia är idag oerhört populärt och en stor del av mångas liv, allt från TV till datorer och 

smartphones. Enligt Brown och Witherspoon (2002) lägger den vanliga amerikanska 

ungdomen upp till 8.24 timmar dagligen på olika slags massmedia. Forskare har uttryck oro 

över att det vanliga mediainnehållet som framställer riskfyllda beteenden som harmlösa kan 

leda till framtida problem (Plaiser & Konijn, 2012), och enligt Yoon (2011) samt Jackson et 

al. (2008) skulle användandet av Internet lättare kunna skapa moraliskt tvivelaktiga beteenden 

på grund av dess anonymitet och lättillgänglighet. 

 Idag saknas empiriskt material om hur aktiviteter på Internet samvarierar med moraliska 

bedömningar samt hur individer moraliskt bedömer situationer som sker över Internet och i 

verkligheten. Studiens syfte är därför att undersöka om två till synes likvärdiga situationer och 

de personer som är involverade i dessa bedöms moraliskt annorlunda beroende på om 

situationen utspelar sig över Internet eller i verkligheten. Med tanke på att ungdomar idag 

spenderar mycket tid på Internet så är detta ett viktigt område att utforska (Jackson et al., 

2008; Brown & Witherspoon, 2002).  

 I studien kommer det även undersökas hur socialiseringen med föräldrar och vänner samt 

uppmuntrande av kritiskt tänkande från lärare samvarierar med den moraliska bedömningen. 

Även om tidigare forskning har funnit sådana samband (Walker et al., 2000), har inga 

publicerade studier undersökt om dessa samvarierar med Internetanvändning. 

 Mer precisa forskningsfrågor är: (1) Finns det en skillnad mellan hur moralisk en situation 

och de involverade individerna bedöms beroende på om miljön beskrivs som virtuell 

(Facebook) eller verklig (på en lunchrestaurang)? (2) Finns det skillnader i den moraliska 

bedömningen gällande situationen och de involverade individerna som beror på skillnader i 

perspektivtagande, diskussioner om moral med vänner och föräldrar, enigheten i dessa 

diskussioner, uppmuntrande och förtryckande av kritiskt tänkande från lärare samt hur 

moraliskt innehållet uppfattas på Internet? 

 

 

Metod 
 

 

Deltagare 
 

276 respondenter från Mellansverige användes i analysen, varav 137 i gruppen verklighet och 

139 i gruppen Internet. Det var 168 kvinnor och 104 män, samt fyra som inte hade angett kön. 

Den yngsta deltagaren var 15 år och den äldsta 20 år. Deltagarna hade en medelålder på 17.15 
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år (SD = .919 år). Sex enkäter fick exkluderas på grund av att de centrala aspekterna inte hade 

besvarats. Ingen ersättning utgick. 

 

 

Material 
 

En enkät användes i arbetet, som inleddes med en kort beskrivning om författaren, att 

undersökningen var frivillig och anonym, samt att all data endast skulle komma att användas i 

forskningssyfte. Därefter följde ett antal demografiska frågor (ålder, kön och pågående 

utbildning).  

 Efter bakgrundsdelen presenterades en historia som respondenten skulle läsa. Historien 

handlade om ett gräl, som beroende på vilken version respondenten fick, antingen utspelade 

sig över Internet (Facebook) eller i verkligheten (på en lunchrestaurang). Detta följdes sedan 

av tre påståenden (dessa var de centrala aspekterna i enkäten) gällande de moraliska 

aspekterna i historien, och de besvarades på en femgradig skala, 1 ([moraliskt] dåligt) till 5 

([moraliskt] bra). Påståenderna var följande: 1) "Att prata/skriva om sådant offentligt är 

moraliskt", 2) "Person #1 betedde sig moraliskt", 3) "Person #2 betedde sig moraliskt". 

Därefter kom ett antal påståenden som skulle mäta hur mycket tid respondenten spenderar 

över Internet och sociala medier över Internet, för att sedan mäta hur respondenten interagerar 

med materialet över Internet. Exempelvis hur respondenten uppfattade materialet från en 

moralisk synvinkel och om respondenten brukar tänka efter om det som sägs kan stämma. 

Detta följdes av fyra påståenden gällande hur ofta denna har moraliska diskussioner med 

föräldrar och vänner, för att sedan gradera hur ofta de är eniga i dessa diskussioner. Exempel 

på påståenden: "Jag brukar ha diskussioner om vad som är moraliskt rätt eller fel med mina 

föräldrar", och: "I dessa diskussioner brukar vi vara eniga om vad som är rätt eller fel". 

Dessa mättes på en femgradig skala från 1 (aldrig) till 5 (alltid). 

 

 Davis Interpersonal Reactivity Index (Davis-IRI). Mätskalan Davis-IRI är utvecklad för att 

mäta både den emotionella och den kognitiva sidan av empati (Davis, 1996). Skalan består av 

fyra subskalor med sju frågor i varje subskala. I detta arbete användes subskalan 

perspektivtagande. Varje påstående har fem svarsalternativ, ett (stämmer inte alls), två 

(stämmer ganska dåligt), tre (tveksamt, vet ej), fyra (stämmer ganska väl), och fem (stämmer 

mycket väl). Exempel på ett påstående: "Jag tror att det finns två sidor av varje problem och 

jag försöker att se båda". Påståendena tre och 15 är skalvända. Davis (1996) har observerat 

ett Cronbachs' alpha mellan .61 och .81. Denna undersökning fick ett Cronbachs' alpha på .66, 

vilket faller inom det Davis har observerat. 
 

 Responding desirably on attitudes and opinions (RD-16). Mätskalan RD-16 används för att 

kontrollera social bias (social önskvärdhet), och är avsedd för den generella populationen 

(Robinson, Shaver, & Wrightsman, 1991). Skalan har 16 påståenden, varav åtta är skalvända 

(de vända är påstående nio till 16). Exempel på ett påstående: "Jag känner ofta att ingen 

behöver mig". I varje påstående får respondenten antingen svara om de håller med påståendet 

eller om de inte håller med. Skalan analyseras genom att ju högre värde respondenten får, 

desto mer benägen är hen att svara efter en slags "social önskvärdhet". Skalan har tidigare 

visat ett Cronbachs' alpha på .64 (Robinson et al., 1991), men fick ett Cronbachs' alpha på .59 

i detta arbete. Skalan är översatt från engelska av författaren till arbetet. Det måste tilläggas 

att vad författaren känner till används inte skalan aktivt, vilket skapar svårigheter i att se om 

alphavärdet i detta arbete faller utanför ramen av de "normala" alphavärdena för skalan. 
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  Elevers upplevda känsla av att deras lärare uppmuntrar kritiskt och självständigt tänkande 

samt hämmande av detta beteende. Två mätskalor användes ur "measuring autonomy-

affecting teacher behaviours" (Assor, Kaplan, & Roth, 2002) som skulle mäta: (1), upplevd 

känsla av att lärarna uppmuntrar kritiskt och självständigt tänkande (7 items) samt (2), upplevt 

hämmande av detta beteende, dvs. den upplevda känslan av att lärarna motsätter sig kritiskt 

och självständigt tänkande (3 items).  

 Varje påstående hade fem svarsalternativ, från ett (aldrig) till fem (alltid). Exempel på 

upplevt uppmuntrande: "Lärarna respekterar studenter som säger vad de verkligen tycker". 

Exempel på upplevt hämmande: "Lärarna är bara villiga att lyssna på elevers åsikter om de 

stämmer med deras egna åsikter". Assor et al. (2002) har rapporterat ett Cronbachs' alpha på 

.76 i uppmuntrande till självständigt och kritiskt tänkande, .84 i detta arbete, samt ett alpha 

på.72 i hämmande av kritiskt tänkande, .51 i detta arbete. Skalorna översattes från engelska 

till svenska av författaren till detta arbete. Det låga alphavärdet i hämmande av kritiskt 

tänkande kan bero på att dess påståenden förekom direkt efter uppmuntrande till kritiskt 

tänkande. Vissa respondenter kan ha fortsatt svara som om de fortfarande tillhörde 

uppmuntrande till kritiskt tänkande, medan andra läste mer noga. Att indexet endast har tre 

items kan också vara en förklaring till det låga alphavärdet (Tavakol & Dennick, 2011). Det 

kan även tyda på att indexet inte mäter något gemensamt konstrukt (Cortina, 1993). Det måste 

tilläggas att vad författaren känner till så är det första gången dessa index används i en 

"svensk miljö" och det är möjligt att kulturella skillnader kan förekomma. Inget item 

exkluderades ur indexet upplevt hämmande på grund av att det skulle resultera i en förlust på 

ungefär 33% av indexets mätning. 

 

 

Procedur 
 

Flera gymnasieskolor i Mellansverige kontaktades med förfrågan om de kunde och önskade 

delta i undersökningen. Fyra gymnasieskolor tackade ja till att ställa upp i undersökningen. På 

grund av att det fanns två versionen av enkäten (över Internet och i verkligheten) slumpades 

ordningen på dessa enkäter. Ordningen slumpades med hjälp av en slumpgenerator i ett 

kalkylprogram (Microsoft Office Excel). 

 Deltagarna informerades om att enkäten var frivillig och kunde avbrytas när som helst utan 

att anledning behövde anges, att den var anonym och att materialet endast skulle användas i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna informerades även om att de inte fick 

samarbeta med varandra. Detta gjordes för att de inte skulle veta att det fanns två versioner av 

enkäten. En fråga som ställdes ofta var: "Vad är egentligen moral?", författaren svarade: "Det 

är om hur vi bör agera. Exempelvis att en moralisk bra person hjälper andra medan en 

moralisk dålig person beter sig elakt". Efter att alla var klara med enkäten informerades de 

om studiens syfte, att det fanns två versionen och att de slumpmässigt hade fått olika. 

 

 

Databearbetning 
 

Det observerades en viss tendens till snedfördelning hos de flesta Index och variabler, utom 

avseende enighet i moraliska diskussioner med vänner och indexet lärare som uppmuntrar 

kritiskt tänkande. Tidsvariablerna, dvs. de som skulle mäta hur mycket tid som spenderas över 

Internet och över sociala medier (över Internet) var dock starkt snedfördelade. Försök gjordes 

att transformera datan, men det medförde istället att de blev mer snedfördelade. Inga fall 

exkluderades på grund av risk för förlorad power. Originaldatan valdes eftersom 

tidsvariablerna inte var centrala för undersökningen. I resultatet kommer två huvudgrupper att 
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användas: gruppen Internet och gruppen verklighet. Dessa grupper symboliserar den enkät 

som respondenten har svarat på. De respondenter som svarade på Internetversionen hamnade i 

gruppen Internet; medan de som svarade på verklighetsversionen hamnade i gruppen 

verklighet. 

 

 

Resultat 
 

I genomsnitt spenderade respondenterna 6.52 timmar (SD = 3.96) dagligen på Internet varav 

4.29 timmar (SD = 3.76) i genomsnitt på sociala medier på Internet. Två beroende t-test 

utfördes för att undersöka om det fanns en skillnad i hur moralisk person #1 och #2 

uppfattades, ett för gruppen verklighet och ett för gruppen Internet. Det fanns en signifikant 

skillnad för gruppen verklighet, där person #1 (M = 2.01, SD = .974) ansågs bete sig 

moraliskt värre än person #2 (M = 3.96, SD = .906), t (136) = -13.425, p < .001. Även för 

gruppen Internet fanns en signifikant skillnad, där person #1 (M = 1.82, SD = 1.023) också 

ansågs bete sig moraliskt värre än person #2 ( M = 3.77, SD = 1.002), t (138) = -13.166, p < 

.001. 

 För att kontrollera social önskvärdhet utfördes en envägs-ANOVA. Den beroende variabeln 

var RD-16 (N = 273) och den oberoende var de två enkätgrupperna (Internet/verklighet). Det 

fanns ingen signifikant skillnad (p = .602) mellan gruppen Internet (M = 11.39, SD = 2.568) 

och gruppen verklighet (M = 11.229, SD = 2.778) med avseende på social önskvärdhet. 

Medelvärdet för båda grupperna var 11.32 (SD = 2.669) med ett minsta värde på 3 och ett 

högsta värde på 16. Det fanns således en viss tendens till social önskvärdhet bland 

respondenterna.  

 De centrala mätfrågorna var hur situationen för grälet (situation) och hur person #1 och #2 

uppfattades moraliskt, se Tabell 1 för generell statistik inom grupperna. 

 

Tabell 1 

Medelpoäng och standardavvikelser för de två grupperna på de centrala frågorna 

Grupp n M SD 

Verklighet    

  Situation 132 2.28 .93 

  Person #1 132 1.96 .92 

  Person #2 132 3.99 .88 

Internet    

  Situation 137 1.88 .75 

  Person #1 137 1.83 1.07 

  Person #2 137 3.77 1 
Not. Ju högre skattning, desto bättre moralisk bedömning. Testpoängens variationsvidd 1-5.  

 

 

Finns det en skillnad mellan de två huvudgrupperna (Internet/verklighet)? 
 

En MANCOVA utfördes, den oberoende variabeln var enkätgrupperna (Internet/Verklighet), 

kovariaten var RD-16 och de beroende variablerna var situationen för grälet, person #1 och 

person #2. Enligt Wilks' statistik fanns det en signifikant skillnad mellan de två situationerna, 

Λ = .90, F(3, 267) = 9.347, p < .001,  = .096. De separata ANCOVA-testen visade att grälet 

i den verkliga situationen (M = 2.28, SD = .927) ansågs vara moraliskt bättre än grälet över 

Internet (M = 1.88, SD = .748), F (1, 268) = 15.22, p < .001,  = .054. Det fanns dock ingen 
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signifikant skillnad för person #1 (p = .274), och inte för person #2 (p = .054). Det fanns 

ingen signifikant effekt för RD-16 hos MANCOVA-testet eller de separata ANCOVA-testen. 

 För att vidare utforska resultatet följdes MANCOVA-testet upp av en discriminant-analys. 

Analysen visade en diskret funktion som förklarade 100% av variansen, R² = .01. Det fanns en 

signifikant effekt hos funktionen, Λ = .9, χ² (3) = 28.250, p > .001. Situationen för grälet hade 

den största laddningen (.76) av de beroende variablerna på funktionen, person #2 (.31) och #1 

(.24) hade en låg laddning på funktionen. Detta indikerar att variabeln situation för grälet är 

den som förklarar den skillnad som observerades mellan gruppen Internet och gruppen 

verklighet.  

 

 

Finns det en skillnad inom grupperna avseende, moraldiskussioner med vänner 

och föräldrar samt det innehåll en ser över Internet? 
 

Två MANCOVA-test utfördes för att se om det fanns skillnader inom grupperna 

(verklighet/Internet). De beroende variablerna var hur moralisk situationen för grälet och 

person #1 och #2 uppfattades. Kovariaten var social önskvärdhet (RD-16). De oberoende 

variablerna var perspektivtagande (PT), tänker efter om det som ses över Internet kan stämma 

(Tefter), diskussioner om moral med föräldrar (Disk F), diskussioner om moral med vänner 

(Disk V), enighet i moraldiskussionerna med föräldrar (Enig F), enighet i 

moraldiskussionerna med vänner (Enig V), lärare som uppmuntrar kritiskt tänkande (Lärare 

för), lärare som förtrycker kritiskt tänkande (Lärare mot), hur moraliskt det innehåll som ses 

på Internet är (Innehåll I), hur moraliskt det innehåll som ses på sociala medier är (Innehåll 

S). Med hjälp av en mediansplit (alla variabler hade en median på 3) dikotomiserades de 

oberoende variablerna, och skattningarna mellan 1-3 räknades som 'låg' och 4-5 som 'hög'.  

 Mellan vissa variabler testades även interaktionseffekter (se Tabell 2 för att se vilka 

variabler som testades mot varandra). Variablerna parades ihop efter sin teoretiska innebörd, 

exempelvis att lärarnas uppmuntrande till kritiskt tänkande kan ha en interaktionseffekt med 

att tänka efter om det innehåll som ses på Internet kan stämma. De signifikanta MANCOVA-

testen samt de som medförde signifikanta separata ANCOVA-test presenteras i Tabell 3 (för 

huvudeffekterna) och Tabell 4 (för interaktionseffekterna). Tabell 5 för de separata ANCOVA-

testen för huvudeffekterna och Tabell 6 för de separata ANCOVA-testen för 

interaktionseffekterna. 

 

 

Tabell 2 

Variabelpar för interaktionseffekter  

Faktor 1 Faktor 2  

Lärare för Lärare mot  

Disk F Disk V  

Innehåll I Innehåll S  

Eniga F Eniga V  

Tefter PT  

Disk F Eniga F  

Disk V Eniga V  

Tefter Lärare för  

Tefter Lärare mot  
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Tabell 3 

MANCOVA-test för huvudeffekterna 

Grupp Variabel Effekt  F p  
Verklighet      

 Lärare mot* Λ = .935 2.439 .069 .065 

 Enig F* Λ = .938 2.302 .081 .62 

 Innehåll I* Λ = .807 8.349 >.001 .193 

Internet      

 PT* Λ = .949 1.888 .136 .051 

 Lärare för* Λ = .924 2.899 .039 .76 
Not. * Se Tabell 5 för separata ANCOVA-test 

 

 Det sågs i de separata ANCOVA-testen att gruppen verklighet erhöll fler signifikanta 

resultat än gruppen Internet. Inom gruppen verklighet sågs det att det fanns en skillnad i lärare 

mot, Eniga F, innehåll Internet och Disk V. Dock var denna skillnad för personerna 

involverade i grälet (situationen fanns endast med i Innehåll I). Vidare fanns det även vissa 

interaktionseffekter, dock endast för gruppen verklighet. I gruppen Internet fanns det en 

skillnad i PT och lärare för, dock så var denna skillnad endast för person #2. Kovariaten (RD-

16) gav inga signifikanta effekter för något av testerna. 

 

Tabell 4 

MANCOVA-test för interaktionseffekterna 

Faktor 1 Faktor 2 Effekt  F p  
disk F * disk V Λ = .948 1.911 .132 .052 

PT* Tefter Λ = .949 1.898 .135 .051 

Lärare för * Tefter Λ = .938 2.307 .081 .062 
Not. Endast gruppen verklighet erhöll interaktionseffekter med signifikanta resultat, * Se Tabell 6 för separata 

ANCOVA-test 

 

Tabell 5 

Medelpoäng (och standardavvikelser) för huvudeffekterna 

Grupp Variabel Låg Hög  F p  
Verklighet       

 Lärare mot      

   Person #2 4.48 (.159) 3.96 (.178) 5.828 .017 .052 

 Eniga F      

   Person #2 4.01 (.146) 4.44 (.173) 5.378 .022 .048 

 Innehåll I      

   Situation 1.99 (.182) 2.83 (.149) 17.259 <.001 .139 

   Person #1 1.6 (.183) 2.37(.15) 13.834 <.001 .114 

 Disk V      

   Person #1 2.16 (.143) 1.81 (.17) 4.112 .045 .037 

Internet       

 PT      

   Person #2 3.53 (.203) 4.02 (.229) 4.842 .030 .043 

 Lärare för      

   Person #2 3.44 (.232) 4.11 (.227) 6.193 .014 .055 
Not. Ett högre värde på variabeln Lärare mot representerar mer upplevt förtryckande av kritiskt tänkande. 
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Tabell 6 

Medelpoäng (och standardavvikelser) för interaktionseffekterna. 

Variabel Faktor 1 Faktor 2  F P  
 Disk F Disk V     

Situation Låg Låg 2.25 (.19) 5.812 .018 .052 

  Hög 2.49 (.20)    

 Hög Låg 2.7 (.17)    

  Hög 2.2 (.19)    

 PT Tefter     

Person #2 Låg Låg 4.01 (.26) 4.371 .039 .039 

  Hög 4.66 (.34)    

 Hög Låg 4.29 (.15)    

  Hög 3.91 (.15)    

 Lärare för Tefter     

Situation Hög Låg 2.28 (.28) 5.404 .022 .048 

  Hög 2.65 (.29)    

 Låg  Låg 2.66 (.17)    

  Hög 2.02 (.15)    
Not. Variabelnamnen under kolumnerna Faktor 1 och Faktor 2 representerar de oberoende variablerna i varje 

test. 

 

 

Diskussion 

 
I arbetet undersöktes styrkan på moraliska bedömningar ("moraliska bedömningar" och 

"moraliska utlåtanden" används här synonymt) gällande två till synes likvärdiga situationer, 

där den ena var på Internet (Facebook) och den andra i verkligheten (på en lunchrestaurang). 

Resultatet visade att det fanns en skillnad mellan de två huvudgrupperna (Internet/verklighet) 

där grälet ansågs vara moraliskt värre om det skedde på Internet än om det skedde i 

verkligheten. Det fanns även vissa inomgruppsskillnader, både för gruppen Internet och för 

gruppen verklighet. Det fanns dock fler skillnader för gruppen verklighet (fem skillnader) än 

gruppen Internet (två skillnader) och endast i gruppen verklighet erhölls signifikanta 

interaktionseffekter.  

 

 

Skillnaderna mellan huvudgrupperna 
 

Studier som har gjorts om Facebooks inverkan på människors sociala liv har visat att 

Facebook kan hjälpa människor hålla kontakten med vänner och ökar den sociala närvaron 

och inflytande i sociala sammanhang. Studier visar att användare av sociala medier ofta 

försöker visa en positiv bild av sig själva (Shen, Brdiczka, & Ruan, 2013).  

 Sociala medier har möjligtvis en större betydelse för ungdomars sociala liv än det som sker 

i "verkligheten", och därför kan moraliska övertramp anses värre om de sker över Internet än i 

verkligheten. Möjligtvis kan individerna i Internetscenariot ha uppfattat att personerna 

presenterade dåliga ”bilder av sig själva” och även påvisade att de inte hade någon social 

närvaro, vilket påverkade deras bedömning. Diskussionen i verkligheten kan även ha 

uppfattas som mer privat än den över Internet och på så sätt ansetts som moraliskt bättre; för 

att andra inte "skall lyssna" när två individer pratar privat i en lunchrestaurang. 

 Men är situationerna likvärdiga? Möjligtvis finns det några faktorer som kan förklara 

denna skillnad, några är bland annat: 1) ett gräl i verkligheten varar troligtvis inte lika länge 
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som på Internet. Exempelvis är det lättare att spara ett samtal som sker på Internet (t.ex. via en 

skärmdump). 2) Det är troligtvis fler personer som har tillgång till grälet på Internet än i 

verkligheten. 3) Det är troligtvis fler individer i ens bekantskaps- och familjekrets som ser 

grälet på Internet än i verkligheten och 4) samma feedback som kan ges i verkligheten 

existerar oftast inte på Internet, bland annat röstläge och ansiktsuttryck. Om alla dessa 

faktorer togs med i studien, skulle skillnaden fortfarande kvarstå? 

 

 

Skillnader inom grupperna verklighet och Internet 
 

De elever som hade fler diskussioner om moral med sina vänner ansåg att person #1 betedde 

sig moraliskt sämre än vad de som hade färre moraldiskussioner med sina vänner. Vidare 

skattade de som var mer eniga med sina föräldrar i diskussioner om moral att person #2 

betedde sig moraliskt bättre än de som var mindre eniga med sina föräldrar i diskussioner om 

moral. Detta stämmer med vad Walker et al. (2000) fick fram i sin studie, där socialt samspel, 

diskussioner om moral och oenighet i dessa diskussioner med vänner och föräldrar var av 

betydelse för den moraliska utvecklingen. Att ungdomarna som hade fler diskussioner med 

sina vänner ansåg att person #1 betedde sig moraliskt sämre kan bero på att de som har fler 

diskussioner om moral överlag kan ha ett mer svart/vitt tänk, dvs. att handlingar är endast 

”rätt eller fel". Det kan även bero på att personer som har mer vana av moralisk diskussion 

vågar ta ställning och inte placerar sin moraliska åsikt i ett "mittenläge". 

 De som uppfattade lärarna som mindre förtryckande gällande kritiskt tänkande ansåg att 

person #2 betedde sig moraliskt bättre än de som uppfattande lärarna som mer förtryckande. 

Elever som känner sig förtryckta i sitt kritiska tänkande kan ha påverkats mer av lärarna när 

det gäller bedömning av moraliska beteenden. Det kan också vara så att de som ansåg sig mer 

förtrycka (i sitt kritiska tänkande) svarade mer på "automatik" och försökte placera personen 

närmare mitten av skalan, då "mitten" kan anses som en "neutral position". 

 De som uppgav att de såg mer moraliskt tvivelaktiga saker på Internet ansåg både grälet 

samt person #1 som mindre moraliskt tvivelaktiga än de som uppgav att de såg mindre 

moraliskt tvivelaktiga saker på Internet. Detta kan möjligtvis förklaras av att det förekommer 

en viss vänjningseffekt (desensitization), ju fler moraliskt tvivelaktiga beteenden någon 

upplever, desto mindre reagerar hen på dem. Exempelvis fann Funk, Buchman, Jenks och 

Bechtoldt (2003) att det fanns en viss vänjningseffekt i avseende på vissa huvudkompententer 

i den moraliska förmågan (empati i deras studie) för de barn som spelade mycket våldsamma 

tv- och datorspel. Barnen blev över tid mer "avtrubbade". Det var dock konstigt att skillnaden 

sågs inom gruppen verklighet och inte inom gruppen Internet. Kanske är individer mer eniga 

om moraliska utlåtanden när det gäller beteenden på Internet än de är när det kommer till 

verkligheten? 

 Inom gruppen Internet fanns endast två signifikanta skillnader. De som hade bättre 

perspektivtagningsförmåga ansåg att person #2 betedde sig moraliskt bättre än de som hade 

sämre perspektivtagningsförmåga. De ungdomar som ansåg att lärarna uppmuntrade till mer 

kritiskt tänkande ansåg att person #2 betedde sig moraliskt bättre än de som ansåg att lärarna 

inte uppmuntrade till kritiskt tänkande. Detta kan bero på att personer med bättre 

perspektivtagande är bättre på att leva sig in i hur andra tänker och på så sätt gör andra 

moraliska bedömningar, och att de som anser att de i högre grad uppmuntras till kritiskt 

tänkande tänker efter mer.  

 

 Interaktionseffekter. Det var endast i gruppen verklighet som signifikanta 

interaktionseffekter erhölls. De som hade fler diskussioner om moral med sina föräldrar och 

dessutom hade färre diskussioner om moral med sina vänner ansåg att situationen för grälet 
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inte var lika moraliskt dålig. Detta visar att föräldrar kan ha större influenser för den 

moraliska utvecklingen hos ungdomar än vad deras vänner har. När det kommer till att tänka 

efter (om det människor ser över Internet kan stämma) och hur det samvarierar med att ha 

lärare som uppmuntrar till kritiskt tänkande visade resultatet i denna studie att de som tänkte 

efter mer och de som ansåg att lärarna uppmuntrade mer till kritiskt tänkande ansåg att 

situationen för grälet var mindre moraliskt dåligt. Detta kan tolkas som att de som tänker efter 

mer och känner sig mer uppmuntrade till kritiskt tänkande tar hårdare ställningstagande i vissa 

moraliska utlåtande. 

 De elever som både hade en låg nivå på perspektivtagande kombinerat med en hög nivå i 

att tänka efter ansåg i högre grad att person #2 betedde sig moraliskt bättre än de andra 

kombinationerna. Detta kan möjligtvis förklaras av att en individ som har svårare att sätta sig 

in i en annans persons situation tänker efter mer, då perspektivtagande handlar om förmågan 

att sätta sig in i en annan individs perspektiv (Davis, 1996). Det vill säga, individen som 

upplever svårigheter med att ta en annan persons perspektiv kanske tänker efter mer. 

 

 

Varför blev det inte mer signifikanta inomgruppsskillnader? 
 

Arbetet har i stort fokuserat på den kognitiva sidan av moralpsykologi. De centrala aspekterna 

bestod i den moraliska bedömningen och hur den samvarierade med respondenternas tänkbara 

rationella förmåga (bland annat uppmuntran till kritiskt tänkande och perspektivtagande). En 

av forskningsfrågorna handlade om huruvida en skillnad i denna rationella förmåga ger olika 

slags moraliska utlåtanden, och resultatet visade exempelvis att inom gruppen Internet var det 

endast perspektivtagande och att ha lärare som uppmuntrar till kritiskt tänkande som bidrog 

till en sådan skillnad. Men om moraliska bedömningar kommer från rationaliteten, borde inte 

alla faktorer som mäter rationell förmåga ge samvariation med moraliska bedömningar? 

Enligt Haidt (2001) är det möjligt att moraliska bedömningar görs utifrån en slags 

”magkänsla” istället för utifrån rationellt tänkande, och att rationaliteten mer kommer in som 

ett post hoc-rättfärdigande. Individen "känner" att något är fel eller rätt och rationaliserar sen 

varför det är fel eller rätt. Då Haidt, Koller och Dias (1993) intervjuade några individer om 

deras åsikter om att äta upp sin redan döda hund (den var alltså inte slaktad för konsumtion), 

ansåg de flesta direkt att handlingen var fel och letade efter argument som kunde rättfärdiga 

det, så som hälsorisker med hundkött och dylikt. När intervjuaren påpekade att köttet hade 

tillagats korrekt och att det inte fanns några hälsorisker med att äta det började respondenterna 

leta efter nya argument för att stödja sitt utlåtande. Detta indikerar att moraliska bedömningar 

ibland görs spontant och därefter försöker individen rättfärdiga dem. Det kan vara en 

förklaring till varför inga skillnader framkom, utan skillnaderna hade istället framkommit i de 

argument som respondenterna hade använt sig av för att rättfärdiga sina utlåtanden och inte 

själva utlåtandet. 

 

 

Tänkbara brister i arbetet 
 

Resultatet visade att det fanns en tendens till social önskvärdhet (RD-16) bland 

respondenterna. Det fanns däremot inga signifikanta resultat gällande social önskvärdhet i 

MANCOVA- och ANCOVA-testerna. Det fanns inte heller någon skillnad mellan de två 

grupperna (Internet/verklighet) gällande RD-16. Däremot har en tidigare studie utförd av 

Krettenauer och Eichler (2006) visat att social önskvärdhet hade en influens på självskattade 

moralkänslor gällande moraliska överträdelser. Dock använde Krettenauer och Eichler en 
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annan mätskala gällande social önskvärdhet (German social desirability scale-17). En tänkbar 

påverkan från sociala önskvärdheten kan inte uteslutas från denna studie. 

 Det fanns en viss oförståelse kring ordet moral hos respondenterna, vilket kan ha medfört 

en snedvridning av resultatet. Exempelvis att de som inte har förstått vad "moraliskt fel" är 

svarat utifrån något som de anser vara "social standard". 

 De mätinstrument som användes var översatta från engelska till svenska av författaren av 

arbetet, vilket kan ha medfört att innebörd har gått förlorad. Det kan möjligtvis vara att vissa 

meningar behöver läsas inom sitt kulturella ramverk för att få den korrekta betydelsen som 

alpha-värdet är baserat på. Dock var det tidsvariablerna som hade störst snedvridning. Flera 

respondenter hade svarat att de spenderar "24/7" tid över Internet (att de är aktivt online 

dygnet runt). Detta problem kan undvikas i framtiden med att förtydliga påståendet, så att 

respondenten inte svarar med slanguttrycket "24/7", som betyder på ett ungefär: "jag 

spenderar väldigt mycket tid på Internet". Vidare är det inte (ordagrant) möjligt att aktivt 

spendera dygnet runt, 7 dagar i veckan på Internet.  

 Den största tänkbara bristen i arbetet är historien respondenten fick läsa. Människor 

socialiserar olika på Internet i jämförelse med i verklighet (Bouhnik & Mor, 2014), och det är 

möjligt att detta även gäller för hur människor kommunicerar. Kan ett tänkbart gräl som sker i 

verkligheten skrivas så att det får samma representation som om det skulle ske på Internet? 

Exempelvis faller sådant som ansiktsuttryck och röstläge bort i ett medium som endast består 

av text, exempelvis kommentarer på Facebook. Det är möjligt att viss mening går förlorad 

mellan situationerna, dvs. att de två situationerna inte har samma representation och på så sätt 

gör test mellan grupperna omöjligt. 

 

 

Framtida forskning 

 
Det nämndes tidigare i arbetet att det fanns flera tänkbara faktorer som möjligtvis kan förklara 

den observerade skillnaden mellan de två betingelserna. Framtida studier bör undersöka detta 

samt försöka finna om det kan finnas fler tänkbara faktorer som kan bidra till en möjlig 

förklaring av skillnaden.  

 Vidare bör även detta undersökas: 1) Könsskillnader, framtida forskning bör undersöka 

tänkbara könsskillnader gällande omoraliska beteenden. Det har exempelvis observerats att 

omoraliska och olagliga beteenden över Internet är vanligare hos pojkar, exempelvis 

cybermobbning, nedladdning av film och musik, plagiering och urkundsförfalskning 

(Bouhnik & Mor, 2014). 2) Affektiva faktorer, resultatet visade att gräl över Facebook ansågs 

vara moraliskt dåligt. Men hur känner individer sig när sådana gräl väl inträffar? Hur känns 

det när ens vänner, familj, bekanta och dylikt bråkar? Är skuld mer förknippat till familj än 

vänner och bekanta? Är "moraliska känslor" starkare när det kommer till situationer över 

Internet än i verkligheten? 3) Moraliskt rättfärdigande, det sågs inga direkta skillnader i det 

moraliska utlåtandet gällande exempelvis perspektivtagande och uppmuntran till kritiskt 

tänkande (gruppen verklighet). Men, har faktorer som perspektivtagande och uppmuntrande 

till kritiskt tänkande betydelse för de rättfärdiganden en individ gör gällande sina moraliska 

utlåtanden? Exempelvis gör kanske två individer, där den ena har en låg nivå av 

perspektivtagande och den andra en hög nivå av perspektivtagande lika moraliska utlåtanden, 

men rättfärdigar dem på olika sätt? 4) Uppmuntran till kritiskt tänkande, de elever som 

uppfattar att de blir mer uppmuntrande till kritiskt tänkande gällande moral, medför det att de 

får mer eller mindre liknande moraliska utlåtanden och idéer som sina lärare? Eller de som 

anser att lärarna inte uppmuntrar kritiskt tänkande, får de mer och eller mindre liknande moral 

jämfört med sina lärare? 
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Slutsats 
 

Moral är ett komplext ämne som ställer några av de svåraste frågorna människan någonsin 

kommer att fundera över: Finns det handlingar som är fel? Hur skall jag agera mot andra? 

Och med Internets framfart ställs nya frågor, såsom om Internet delar samma moraliska sfär 

som verkligheten? Finns det saker som är ok över Internet, men som är strängt förbjudna i 

verkligheten? Arbetes avsikt har varit att belysa dessa frågor och resultatet tyder på att det 

finns tendenser till olika moraliska bedömningar gällande situationer på Internet och 

situationer i verkligheten, där situationen på Internet ansågs som moraliskt värre än den i 

verkligheten. Det behövs dock mer kunskap om hur Internet inverkar på människans 

moraliska förmåga för att kunna dra mer avgörande slutsatser. 
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"You can't talk like that" 
Differences between moral judgments on Internet and in reality 

 

 

Joel Åkerlind 

 

 

Moral judgments have long been seen to come from rational thought, 

however, other aspects such as the social interaction with friends and 

parents, have been observed to influence moral judgments. This paper 

examined if two apparent similar situations were judged morally different, 

with one of the situations being played out over the Internet and the other in 

reality. 276 adolescents participated in the study, with a mean age of 17 

years, 137 were randomly assigned to the "reality group". It was shown that 

the situation over the Internet was judged morally worse than the situation 

in reality. Some in-group differences were observed, where less discussions 

about morality with friends, and the experienced repression of critical 

thinking, was linked to judge the people involved in the situation morally 

better. However, the difference in moral judgment between Internet and 

reality cannot be determined by the situation alone, it is possible that 

situations over the Internet are not equivalent to situations in reality. Further 

investigation is needed to determine this.  
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