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EMOTIONER OCH MORAL 

Daniel Schöld 

 
Trots att människor intresserat sig för moral och etik sedan antikens 
Grekland så verkar vi inte kommit närmare konsensus i en enda fråga. 
Förklaringen till detta kan vara att moral är subjektivt. En teori som stödjer 
detta subjektiva synsätt är CAD-teorin (Community, Autonomy & 
Divinity). Den säger att vissa känslor är kopplade till olika typer av 
moraliska brott, och att vi använder moralen som ett sätt att förklara dessa 
känslor. Enligt teorin så finns det tre stycken moraliska ”system”. Dessa är: 
individens etik, samhällets etik och den gudomliga etiken. CAD-teorin antar 
att tre stycken emotioner uppstår i oss när någon annan utför ett moraliskt 
brott mot något av dessa tre system. Dessa tre känslor är ilska, förakt och 
äckel. I ett försök att replikera tidigare studier så fick deltagarna i en enkät 
avgöra vilken känsla ett antal situationer gav upphov till, och sedan 
klassificera vilken typ av moraliskt brott som begåtts i dem. Dessutom 
undersöktes om CAD-teorin är tillämpbar på situationer som baserats på det 
som inom spelteorin kallas för utbyte och koordination. Hypotesen där var 
att ilska skulle uppstå när endast deltagaren höll överenskommelsen, samt 
att skam och skuld skulle uppstå när deltagaren bröt mot den. Resultaten 
stämde med hypoteserna i sammanlagt 24 av 39 fall. Kulturella, samt vissa 
språkliga, faktorer kan ha varit det som påverkade resultaten mest. 
 
 

Ett av de första områden som undersöktes av filosofer var moralen (Russell, 1946). På senare 
år har även mer naturvetenskapliga undersökningar gjorts, bland annat av Shweder, Much, 
Mahapatra och Park (1997). De har lagt fram en teori som kallas för CAD-teorin 
(Community, Autonomy & Divinity). Då moralen kan ses som en uppsättning regler för hur 
man bör agera (Mackie, 1977), så kan man utgå från att teorier rörande beslutsfattande även 
bör ha en moralisk aspekt. Spelteori försöker ge svar på, och riktlinjer för, hur vi ska agera i 
diverse situationer (Williams, 1966) dock utifrån ett rationellt och matematiskt perspektiv. 
Därför undersöktes i denna studie hur väl CAD-teorin fungerar när den appliceras på 
spelteorin. Detta just för att beslutsfattande bör påverkas av både rationellt tänkande, 
moraliska värderingar och emotioner (Fiske & Taylor, 2008). Innan mer detaljer ges om både 
CAD-teorin och spelteorin så behövs dock kanske en kort översikt över hur moraliska och 
etiska problem har diskuterats genom åren. 
 
Filosofihistorisk bakgrund 

Frågor rörande moral och etik är något vi människor intresserat oss för i årtusenden. Redan de 
gamla grekerna hade teorier rörande rätt och fel, gott och ont (Russell, 1946). Dessa teorier, 
till skillnad från exempelvis deras teorier rörande astronomi eller biologi, lever kvar än idag 
och läses flitigt av filosofistuderande världen över. Varför blir inte dessa texter inaktuella? 
Det har länge varit den allmänna uppfattningen att vetenskapen inte kan ge svar på moraliska 
och etiska frågor, kanske för att det inte finns något rätt svar utan att det bara handlar om olika 
åsikter i frågan. Ett genomgående fenomen rörande moralfilosofi är att den dominerande 
teorin nästan alltid är en teori som rättfärdigar den tidens människosyn och samhällsordning 
(Russell, 1946). Aristoteles är ett bra exempel på detta. Han hade en teori rörande moral och 
etik som sade sådana saker som att endast ett fåtal kunde uppnå sann lycka, nämligen de högst 
upp i den samhälleliga hierarkin och filosoferna. Den sa även att en fri man inte kunde vara 
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vän med en slav eftersom slaven inte var en människa utan en ägodel (Russell, 1946). En 
moralisk teori med en sådan människosyn, som klart accepterar slaveri och ser det som 
naturligt, skulle med största sannolikhet aldrig tas på allvar om den lades fram idag. 
 
På senare tid, från cirka 1600-talet och framåt, har dock andra riktningar inom moraliska 
teorier tagit över. Exempelvis de teorier som lagts fram av bland andra tänkare som David 
Hume och Immanuel Kant (Russell, 1946). Det är svårt att avgöra om filosofin eller den 
allmänna människosynen var först att ändras, men det är tydligt att andra tankar hade börjat 
spridas, åtminstone i västvärlden. Nu uppstod istället sådana teorier som utilitarismen, som 
väldigt kortfattat säger en handling är rätt eller god om det inte finns någon annan handling 
som resulterar i större total lycka (Tännsjö, 2002). Det är alltså en mer jämlik människosyn, 
där alla är lika mycket värda och en handling ses som god/rätt om den maximerar den totala 
lyckan i världen, snarare än för en liten utvald skara. Till viss del kan dessa nya riktningar 
inom filosofin härledas till kristendomens ökande dominans i västra Europa och USA 
(Russell, 1946). Kristendomen förespråkar ju att frälsning, som är möjlig för alla, uppnås 
genom att man är en god människa och utför goda handlingar. Hur sen ”godhet” och ”goda 
handlingar” tolkas har varierat genom åren.  
 
Nyare filosofiska teorier har istället uttryckt att det inte finns någon objektiv moral och etik, 
utan att istället är det så att vi människor skapar den (Mackie, 1977). Denna, relativt nya, 
riktning mot en mer subjektiv världsuppfattning och syn på moral verkar vara den som vinner 
allt mer mark. Dess styrka ligger i att den kan undvika ett par frågor som ur en filosofisk 
synpunkt kan vara ganska besvärliga. Tre av dessa frågor, som formulerats av bl.a. Mackie 
(1977), är: 
 

1. Om moral är något objektivt, exakt vad är det då? (Det verkar ju inte vara ett fysiskt 
ting).  

2. Hur kan vi få kunskap om moralen, om det inte är ett fysiskt ting? (Detta är samma 
svårighet som uppstår om man försöker försvara existensen av en immateriell själ). 

3. Om moral är något objektivt, varför har synen på moral och etik varierat genom åren 
och från kultur till kultur? (Detta är kanske den allra svåraste frågan att besvara, det är 
ju nämligen så att alla anser att just de har rätt). 

 
Fråga 1 och 3 är de som är lättast för någon med en subjektiv syn på moral och etik att 
avfärda. Detta genom att helt enkelt säga att det är nonsens och en ogiltig fråga – då moralen 
inte är objektiv. Fråga 2 kan dock fortfarande ställa till det. Att säga att någonting är 
subjektivt betyder det ju inte att det ger en förklaring för hur vi kan lära oss någonting om det. 
Moral och etik är ju fortfarande abstrakta saker, och ”de uppstår inom oss” är inte en 
acceptabel förklaring i sig. Det krävs något mer för att det ska vara en förklaring. En mer 
acceptabel förklaring, som ges av CAD-teorin, är att moralen är något vi skapar för att 
förklara varför vi känner vissa emotioner. 
 
CAD-teorin 

En av de mer moderna teorierna, som letar efter en empirisk förklaring snarare än en 
filosofisk eller religiös förklaring, är CAD-teorin som är kartlagd av Shweder et al. (1997). 
CAD är en förkortning som står för Community (samhället), Autonomy (individen) och 
Divinity (gudomlighet). Till varje del av teorin hör även en känsla, som uppstår när någon 
bryter mot områdets etiska regler. På engelska kan även känslorna förkortas till CAD: 
Contempt (förakt), Anger (ilska) och Disgust (äckel). Teorin säger även att förkortningarna 
”matchar” varandra, alltså att Contempt hör ihop med Community, Anger med Autonomy och 
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Disgust med Divinity (Shweder et al., 1997). Ett tursamt ordval, som tyvärr inte fungerar på 
svenska. 
  
Detta system försöker främst att ge ett svar på Fråga 2 ovan, hur vi kan lära oss något om 
moral. Teorin här är helt enkelt så att vi försöker förklara de känslor som uppstår inom oss 
(förakt, ilska och äckel) genom att säga att det är moraliska brott som begåtts. Känslorna bör 
ju bara uppstå när det är en situation eller händelse som bryter mot normen. Slavhandel ger i 
dagens samhälle, allt som oftast, upphov till starka negativa känslor hos oss – så därför säger 
vi att det är moraliskt felaktigt med slavar. Men, som tidigare nämnts, var slavar en naturlig 
del av samhället i antikens Grekland – så där var det inte ett moraliskt brott enligt den tidens 
filosofer (Russell, 1946). 
 
En sak att ha i åtanke, som inte uttrycks direkt i detta system, är att det använder en dikotom 
indelning i rätt och fel. Systemet ger kriterier för när en handling är felaktig, men inte när en 
handling är rätt. Därför kan slutsatsen dras att en handling som inte är fel, är god eller rätt. 
Alltså finns det ingen gråskala, utan en handling är antingen rätt eller fel. Om en handling inte 
bryter mot något systems regler så är den alltså en god handling. Något annat som är viktigt 
att komma ihåg att det är i andra personer som känslorna uppstår. Det är alltså så att om en 
person skulle bryta mot exempelvis de moraliska regler som hör till individens etik så är det 
den drabbade personen som känner ilska (vilken i sin tur är riktad mot personen som utförde 
brottet). Med andra ord så är det alltså känslor som används för att reglera andra människor. 
Det finns även en del av teorin som behandlar s.k. självreglerande emotioner. Dessa uppstår 
alltså, enligt teorin, i den personen som begår det moraliska brottet. Känslorna är shame 
(skam), embarrassment (förlägenhet) och guilt (skuld). Denna del av Shweder et als. (1997) 
teori undersöktes dock inte utförligt i denna studie, utan bidrog som en grund till den del av 
undersökningen som byggde på spelteorin och där deltagaren var den som begick ett 
moraliskt brott, mer om detta nedan. Det finns en tidigare studie har visat att vi känner skam 
då vi misslyckas med att uppfylla våra egna personliga normer. Resultaten från den studien 
visar även att vi känner skuld då vi utför en handling som skadar en annan person eller då vi 
inte fullföljer våra skyldigheter (Keltner & Buswell, 1996). Keltner och Buswells studie 
(1996) undersökte dock inte CAD-teorin, men det går att se att just deras fynd rörande när vi 
känner vissa emotioner hänger samman med de olika moraliska systemen som CAD-teorin 
förespråkar. 

 
Individens etik. 

Brott mot individens etik är brott mot individuella friheter eller rättigheter. Alltså är en 
handling felaktig för att den direkt skadar en annan person, eller begränsar hans/hennes 
rättigheter eller friheter som individ. För att avgöra om en handling är felaktig beaktas sådana 
saker som skada, rättigheter, rättvisa, frihet, individualism och vikten av individens 
valmöjlighet. Som tidigare nämnts så orsakar brott mot dessa regler att vi känner ilska 
(Shweder et al., 1997). Ett exempel på brott mot detta systems regler kan vara att någon slår 
en annan person, eller på något sätt kränker den andres integritet. 
 

Samhällets etik. 

Samhällets etik rör brott mot samhället eller samhällets hierarki. Här är en handling felaktig 
för att en person misslyckas med att följa samhällets hierarkiska normer, eller med att fullfölja 
sina plikter i samhället. Då man ska avgöra om en handling är felaktig beaktas sådana saker 
som plikt, skyldighet, respekt för auktoriteter, lojalitet, gruppheder, ömsesidigt beroende och 
bevarandet av samhället. Bryter någon mot detta systems moraliska regler ger detta upphov 
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till förakt (Shweder et al., 1997). Brott mot detta system kan exempelvis vara att bryta mot en 
outtalad överenskommelse i samhället. 
 

Den gudomliga etiken. 

Den gudomliga etiken handlar om brott mot gudomlighet eller renhet. Handlingar kan alltså 
vara felaktiga för att en person vanhelgar Gud, orsakar förorening eller förnedring hos sig 
själv eller hos andra. När en handling ska utvärderas tar man hänsyn till exempelvis synd, 
sakers naturliga ordning, helighet, skydd för själen eller världen från förfall och själslig 
besudling. Äckel är den känsla som är knuten till brott mot detta system (Shweder et al., 
1997). Något som kan vara exempel på brott mot den gudomliga etikens regler kan vara 
sådant som nekrofili. 
 
Originalstudien 

CAD-teorin har undersökts vetenskapligt tidigare och resultaten gav stöd till teorin (Rozin, 
Lowery, Imada & Haidt, 1999). Signifikanta samband mellan vilken känsla som en situation 
gav upphov till och vilken typ av moraliskt brott som begåtts hittades. I den studien gavs 
deltagarna ett antal scenarion som var indelade i tre grupper med hänseende till vilket av de 
tre systemen de var ett brott mot. Deltagarna skulle sedan avgöra vilken känsla som varje 
scenario gav upphov till. I den första studien så stämde inte resultaten inte till fullo med CAD-
teorin, så i nästa undersökning lät de även deltagarna själva klassificera vilken typ av brott 
som begåtts (Rozin et al., 1999). Där fick deltagarna läsa en kort beskrivning över varje 
moraliskt system, naturligtvis utan några hänvisningar till känslorna som, enligt teorin, är 
kopplade till varje system. När resultaten från dessa två studier kombinerades visade det sig 
att resultaten faktiskt stämde med teorin, men att forskarna i första omgången inte 
klassificerat brotten på samma sätt som deltagarna. Därmed visade Rozin et al. (1999), liksom 
både tidigare och senare studier, att olika kulturer bedömer moraliska brott på olika sätt 
(Haidt, Koller & Dias, 1993; Vasquez, Keltner, Ebenbach & Banaszynski, 2001). Därför kan 
misslyckandet i Rozin et als. (1999) första undersökning, där deltagarna var från både USA 
och Japan, härledas till att de inte från början tog hänsyn till denna kulturella skillnad. 
 
De allra flesta av de tidigare studierna på området har använt korta scenarion, på en eller två 
meningar (se exempelvis Haidt et al., 1993; Rozin et al., 1999). Det verkar dock inte som om 
att någon tidigare undersökt hur CAD-teorin lämpar sig då det rör sig om mer komplexa 
situationer. Ett tvärvetenskapligt område som försöker förklara beslutsfattande i komplexa 
situationer är spelteorin.  
 
Spelteori 

Spelteori är ursprungligen ett matematiskt område, som kan användas för att analysera 
beslutsfattande, och som idag tillämpas inom flera olika vetenskaper (Williams, 1966). Inom 
spelteorin finns det flera olika spel, vilka kan sägas vara simuleringar av verkliga situationer. 
För varje spel/situation så går det att räkna ut vilket som är det bästa sättet att agera, vilket 
varierar beroende på vilken typ av spel det är (Williams, 1966). Två kategorier av spel som 
finns brukar kallas för utbyte respektive koordination. 
 
Utbyte och koordination skiljer sig åt på flera olika punkter, men den som kanske är mest 
intressant för denna undersökning rör själva naturen av situationen. Den ena, utbyte, är mer 
fokuserad på individen, och ibland rent av egoism, medan den andra snarare är fokuserad på 
samarbete och att hjälpas åt. Det finns två stycken spel som förekommer inom spelteorin som 
handlar om utbyte och koordination. Beroende på vilken typ av situation det rör sig om så är 
det bästa alternativet antingen att vara självisk och misstro sin ”medspelare”, eller att vara 
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osjälvisk och lita på sin ”medspelare” (Williams, 1966). Med ”bästa alternativet” här menas 
egentligen ”det alternativ som kan ge bäst resultat”. Det är viktigt att ha i åtanke just att det 
kan ge bäst resultat, för oftast innebär det även större risk för att ha chansen att vinna mer 
(Axelrod, 1987; Camerer 2003). 

 

Utbyte. 

Utbyte är då två, eller fler, personer utför vad som kan liknas vid byteshandel. På engelska 
finns uttrycket ”tit for tat”, vilket sammanfattar det hela väldigt bra. Det innebär att man får 
tillbaka lika mycket som man ger. Sådana situationer uppstår även i sociala sammanhang, där 
pengar inte är inblandade. Ett exempel är att om person A gör något för person B som är värt 
100, så förväntar sig person A att få tillbaka 100 av person B. Det behöver dock inte vara 
värde i pengar det rör sig om, utan kan lika gärna vara emotionellt värde eller något mått på 
lycka. Ett vanligt exempel på en sådan typ av situation är något som brukar kallas för 
”Prisoner’s Dilemma” (Axelrod, 1987). 
 
Grundtanken bakom Prisoner’s Dilemma är att ”spelaren” har hamnat i en sådan situation att 
han/hon är misstänkt för ett brott tillsammans med en medbrottsling (”medspelare”). Polisen 
har erbjudit båda spelarna en möjlighet att erkänna brottet, och därmed få sänkt straff. Dock är 
det så att om båda erkänner får de ett högre straff än om ingen erkänner (Axelrod, 1987). I 
denna situation så har de båda parterna ingen möjlighet att kommunicera med varandra, så det 
går inte att komma överens om ett sätt att agera. De olika möjliga utfallen visas i Tabell 1. 
 
 
Tabell 1. Översikt över de olika utfallen i Prisoner’s Dilemma. Angivelserna i år är det 
fängelsestraff deltagarna kommer att få vid respektive utfall. 
 

      Spelare A   

    Hjort   Hare 

Spelare B 
    

 
Hjort A: 2  /  B: 2 

 
A: 1  /  B: 0 

  Hare A: 0  /  B: 1   A: 1  /  B: 1 

 
 

Sett till de olika utfallen är det bästa alternativet alltså att erkänna. Då är det högsta möjliga 
straffet 3 års fängelse, men chansen finns att man blir frikänd. Om man istället väljer att inte 
erkänna så riskerar man istället att få 5 års fängelse, men möjligheten finns att man bara får 1 
år. Det gäller att ha i åtanke att man i denna typ av situation vill få så lågt straff som möjligt. 
Man kan alltså inte ta med sådana saker som ens samvete, värderingar eller ”att göra det rätta” 
i beräkningen. En annan sak som ska tas i beaktande är att detta är en väldigt matematisk 
modell, och att riktiga situationer sällan är så här enkla. Dock kan den ge en bra grund för mer 
avancerade typer av situationer (Axelrod, 1987). För denna studie anpassades Prisoner’s 
Dilemma till två stycken scenarion som utspelades i vardagssituationer. 
 

Koordination. 

Koordination å andra sidan är då två (eller fler) personer bestämmer sig för att samarbeta för 
att detta leder till det bästa utfallet för alla inblandade parter (Camerer, 2003). Exempel på 
detta kan vara att person A och person B bestämmer sig för att gå på bio tillsammans. Båda 
personerna skulle trivas ganska bra om de stannade hemma, men skulle få det ännu trevligare 
om de båda åkte till biografen. Om de stannar hemma så ”tjänar” de 50, men om båda går på 
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bio ”tjänar” de 100. Dock är det så att om bara en person åker till biografen, så ”tjänar” 
han/hon ingenting utan hamnar på ±0. Återigen så handlar det alltså inte alltid om ett utfall i 
pengar, utan kan vara vadsomhelst som personerna tillskriver någon form av värde. Ett 
scenario som handlar om denna typ av situation inom spelteorin heter ”Stag Hunt”. 
 
Till skillnad från Prisoner’s Dilemma så har man egentligen ingenting att förlora i Stag Hunt. 
Istället finns det bara olika mycket att vinna. Kortfattat går detta scenario ut på att spelaren 
och medspelaren ska jaga. Det finns två alternativ: att jaga hjort eller att jaga hare. Att jaga 
hjort är det bästa alternativet, men kräver att man är två stycken. Det är möjligt att jaga hare 
själv, men det ger inte lika bra resultat (Camerer, 2003). De olika möjliga utfallen ges i Tabell 
2. 
 
 
Tabell 2. Översikt över de olika utfallen i Stag Hunt. Siffrorna anger hur mycket respektive 
spelare värdesätter utfallet.  
 

      Spelare A   

    Hjort   Hare 

Spelare B 
    

 
Hjort A: 2  /  B: 2 

 
A: 1  /  B: 0 

  Hare A: 0  /  B: 1   A: 1  /  B: 1 

 
 
Här gäller det alltså att få så högt värde som möjligt. Det bästa möjliga utfallet är i det här 
fallet alltså att lita på sin medspelare och välja att jaga hjort. Vid en första anblick kan detta se 
ut vara samma scenario som Prisoner’s Dilemma, fast med andra siffror. Så är dock inte fallet, 
utan här är målet istället att maximera sin vinst snarare än att minimera sin förlust. Detta 
innebär alltså att trots att de verkar snarlika vid en första anblick så är det helt skilda mål och 
därmed olika strategier som bör användas (Axelrod, 1987; Camerer, 2003). Precis som med 
Prisoner’s Dilemma så anpassades detta scenario till två stycken mer vardagliga situationer, 
då det för många annars skulle ha kunnat kännas för abstrakt för att de ska kunna leva sig in i 
situationen ordentligt. 
 

Syfte 
Syftet med denna studie var att replikera den tidigare studien av Rozin et al. (1999) för att se 
om Shweder et als. (1997) moraliska system är tillämpbart även på svenskar. Dock infördes 
en förändring, nämligen att låta deltagarna dels ange känslan och dels klassificera brottet, 
naturligtvis utan att ge dem hela bakgrunden eller någon information om sambandet som 
undersöktes. Anledningen till att låta deltagarna göra båda delarna var att det tidigare visats 
att det kan vara svårt att på förhand göra en liknande klassificering av moraliska brott som 
den som deltagarna kommer att göra (Haidt et al., 1993; Rozin et al., 1999). 
 
I denna studie undersöktes även om dessa känslor och typ av moraliska brott går att koppla till 
skillnader mellan socialt utbyte och koordination. Hypotesen var att ilska skulle uppstå hos 
deltagaren då han/hon höll sin del av överenskommelsen och när medspelaren inte gjorde det. 
En annan hypotes var att skam eller skuld bör vara den vanligaste känslan i de fall där 
deltagaren bryter mot överenskommelsen. Detta grundas på den tidigare studie som kartlagt 
när s.k. självreglerande känslor uppstår. I den studien visade det sig att vi känner skam då vi 
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misslyckas med att uppfylla våra egna personliga normer och skuld då vi utför en handling 
som skadar en annan person eller då vi inte fullföljer våra skyldigheter (Keltner & Buswell, 
1996). Det var även en hypotes att glädje skulle vara den känsla som uppstod då båda höll 
överenskommelsen. Att på förhand avgöra vilken känsla som uppstår när båda parter bryter 
mot överenskommelsen gick inte att säga, så den delen av undersökning var av en mer 
explorativ karaktär.  
 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 

I denna undersökning deltog 18 personer, varav 7 var män och 11 var kvinnor. Medelåldern 
var 26 år, med en standardavvikelse på 4.5 år. Samtliga deltagare var studenter vid 
Stockholms Universitet. Deltagarna anmälde sig frivilligt, då deltagande i undersökningar 
ingick som ett moment av deras utbildning.  
 
Apparatur och material 

För att samla in data användes tre stycken enkäter. Enkät 1 och 3 baserades på Rozin et als. 
studie (1999). 27 stycken scenarion översattes till svenska av författaren. Efter att de översatts 
till svenska kontrollerades översättningen av en tvåspråkig bekant till författaren, för att se till 
att inga nyansskillnader gått förlorade i översättningen. Detta då det skulle ha kunnat påverka 
jämförelsen av denna studie med Rozin et als. (1999) studie. Kontrollen av översättningen 
gick till så att samtliga scenarion översattes tillbaka till engelska, och sedan jämfördes 
originalen med de som översatts två gånger. Bedömningen gjordes då att inget gått förlorat i 
översättningen till svenska. En förändring i de scenarion som användes gjordes dock. I Rozin 
et als. (1999) studie så var de skrivna i ett tredjepersonsperspektiv (ett scenario kunde alltså 
vara: ”En person skäller ut ett barn som slog ett annat barn”), och deltagarna skulle sedan 
avgöra vilken känsla personen i scenariot borde känna. I denna studie gavs deltagarna istället 
ett förstapersonsperspektiv (vilket gjorde att det istället blev: ”Du skäller ut ett barn som slog 
ett annat barn”). Denna ändring gjordes för att försöka öka inlevelsen, så att deltagarna skulle 
känna känslan starkare. Detta för att undersöka om det fanns något samband mellan 
känslostyrka och hur deltagarna klassificerade brottet. 
 
I Enkät 1 fick deltagarna läsa scenariona ett och ett för att sedan avgöra vilken av känslorna 
ilska, förakt och äckel som det gav upphov till. Här fick de även skatta på en skala från 1 till 7 
hur starkt de kände känslan, där 1 var väldigt svagt och 7 väldigt starkt. I Enkät 3 gavs 
deltagarna samma scenarion, dock hade ordningen slumpmässigt kastats om och här skulle 
deltagarna avgöra vilket moraliskt brott som begåtts. 
 
Enkät 2 tillverkades för denna studie och bestod av fyra stycken längre scenarion (ca.1 sida 
långt per scenario), två var baserade på Prisoner’s Dilemma och två baserades på Stag Hunt. 
De olika scenariona varierade något. Två av dem var i en situation där deltagaren skulle gå på 
bio med en vän. I ett av dem var det bara deltagaren och en annan part som skulle gå, i det 
andra var en tredje part inblandad. De andra två utspelade sig i en skolmiljö. Det ena scenariot 
gick, väldigt kortfattat, ut på att deltagaren och en klasskamrat kommit överens om att inte 
anstränga sig i en kurs i skolan. Det andra scenariot handlade om att deltagaren och en 
klasskamrat skulle genomföra en skoluppgift tillsammans. Efter varje scenario gavs fyra olika 
slut. Dessa slut var: 
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1. Deltagaren höll sin del av överenskommelsen medan den andra parten inte gjorde det. 
2. Deltagaren bröt mot sin del av överenskommelsen medan den andra höll sin del. 
3. Båda bröt mot överenskommelsen. 
4. Båda höll överenskommelsen.  

 
Efter varje slut så fick deltagarna avgöra vilken av känslorna ilska, förakt, äckel, skam, skuld 
och glädje de skulle känt i varje situation. Precis som i Enkät 1 skulle deltagarna även här 
skatta på en skala från 1 till 7 hur starkt de kände känslan. Skälet till att skam och skuld togs 
med här var att de, enligt Shweder et al. (1997), är känslor som uppstår inom oss när vi själva 
begår moraliska brott – något som kan sägas hända i två av sluten. Dock togs inte förlägenhet 
(embarrassment) med. Detta p.g.a. att de tre orden skam, skuld och förlägenhet på svenska 
redan är väldigt lika varandra och saknar en stor del av den nyansskillnad som finns mellan de 
tre på engelska. Att inkludera alla tre hade därför kunnat resultera i att deltagarna fått det svårt 
att skilja de tre åt och därför hade det varit svårt att utläsa eventuella skillnader. 
 
Procedur 

Deltagarna samlades i mindre grupper (2 till 6 i varje grupp) i lokaler vid Stockholms 
Universitet, för att fylla i enkäterna. Innan enkäterna delades ut blev deltagarna informerade 
om att allt deltagande var anonymt, frivilligt och att de när som helst fick avbryta sessionen. 
Deltagarna fick en enkät i taget och när de avslutat en enkät lämnade de in den, och fick då ut 
nästa enkät i serien. Ordningen deltagarna fick fylla i enkäterna var i nummerordning (Enkät 
1, Enkät 2 och sist Enkät 3). De fick alltså först fylla i de två som endast rörde känslor, och 
sist den som krävde mer eftertanke på vilken klassificering som passade bäst. 
 
 

Resultat 
 
I Enkät 1 och 3, som rörde CAD-teorin, så blev resultatet att 12 av 27 scenarion gav de 
väntade resultaten, dvs. att känslan och klassificeringen av brottet matchade. Det är alltså 
ungefär 44,4% ”rätt”. Fyra stycken scenarion gav upphov till endast en känsla hos samtliga 
deltagare, två scenarion med äckel och två med ilska. Tre av dessa gjorde även att deltagarna 
kände känslan ganska starkt, medelvärdet för hur starkt var 5.1, 5.9 respektive 5.3 (starkt 
klassas här som 5.5 till 7.0 i medelvärde för känslostyrka). Den fjärde hade ett medelvärde på 
3.6. Tre av dessa var matchade med den klassificering av moraliskt brott som stämmer 
överens med CAD-teorin. Medelvärdet för hur starkt deltagarna kände känslorna var i alla 27 
scenarion 4.2. Tittar man bara på de 12 scenarion där utfallet stämde med teorin så var 
medelvärdet något högre, nämligen 4.6. För de 15 missarna så var medelvärdet 3.9.  
 
Vad gäller klassificeringen av moraliskt brott så var det endast ett scenario där alla deltagare 
var överens och i det fallet hade även 94.4% valt den matchande känslan, och dessutom känt 
den starkt (6.6). Förutom det scenariot så var det vid sju tillfällen så att ett moraliskt system 
inte valdes av någon, och i fem av dessa var det den gudomliga etiken som ingen valt. 
Överlag var den gudomliga etiken den minst valda av de olika systemen – endast 3 fall, dock 
var dessa 3 matchningar. En översikt över de scenarion som klassades som brott mot den 
gudomliga etiken ges i Tabell 3.  
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Tabell 3. De tre scenarion som klassificerades som brott mot den gudomliga etiken, hur 
många procent av deltagarna som valde respektive känsla samt medelvärdet för hur starkt de 
kände känslorna. 
Scenario Ilska Förakt Äckel Känslostyrka 

GE01. DU tittar på någon som tar en tugga av ett 
äpple med en mask i - - 100* 5.1 
GE02. DU skakar hand med någon som har ett 
incestuöst förhållande 5.6 27.8 66.7* 5.6 

GE03. DU ser en person som tar på ett lik 11.1 5.6 83.3* 3.3 

 
        

* Stämmer överens med hypotesen. 

 
Den mest förekommande klassificeringen var brott mot samhällets etik, som var den 
vanligaste i 12 av fallen, med 4 stycken matchningar. En sammanställning över de scenarion 
som klassats som brott mot samhällets etik ges i Tabell 4.  
 
 
Tabell 4. De tolv scenarion som klassificerades som brott mot samhällets etik, hur många 
procent av deltagarna som valde respektive känsla samt medelvärdet för hur starkt de kände 
känslorna. 
Scenario Ilska Förakt Äckel Styrka 

SE01. DU hör talas om en 70 år gammal man som har sex 5.6 11.1 83.3 5.1 

med en 17-årig kvinna 
    SE02. DU får höra att en person som du känner låtsades bli  50 50 - 4.1 

skadad efter en bilolycka för att få ut försäkringspengar 
    SE03. DU ser och hör en arbetsgivare skälla ut en i  44.4 56.6* - 3.3 

hans/hennes personal som regelbundet går hem en 
    timme tidigare när ingen annan är där 
    SE04. Någon tränger sig före DIG i en lång kö 94.4 5.6 - 4.4 

SE05. DU sitter bredvid en främling som röker i ett rökfritt 77.8 16.7 5.6 4.9 

område i en liten vänthall 
    SE06. DU ser någon bränna den svenska flaggan 72.2 27.8 - 3.6 

SE07. DU ser en 16-åring vägra ge sin sittplats på bussen till en 83.3 16.7 - 5 

handikappad gammal dam 
    SE08. DU ser en tonåring börja äta middag innan alla vid 33.3 66.7* - 1.6 

bordet blivit serverade 
    SE09. DU får höra talas om någon som lade cyanid i en 83.3 16.7 - 6.2 

yoghurtförpackning i en affär 
    SE10. DU får höra att en bekant förskingrat från en bank 33.3 66.7* - 4.2 

SE11. DU upptäckte precis en städare, som tror att ingen 50 50 - 1.2 

ser, sitta i styrelseordförandens stol 
    SE12. DU får höra att en bekant är en trångsynt person och 11.1 77.8* 11.1 5.8 

medlem i en högerextrem grupp 
              

* Stämmer överens med hypotesen. 
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Det är även så att för de situationer som klassades som brott mot samhällets etik oftare gav 
upphov till ilska än förakt. I fem av situationerna uppstod ilska, jämfört med fyra situationer 
för förakt. För de situationer som klassades som brott mot individens etik så var förakt den 
känslan som uppstod i samtliga situationer där hypotesen inte stämde. Klassificeringen att det 
var ett brott mot individens etik var den vanligaste i 9 av fallen. Fem av dessa var 
matchningar. Översikt över dessa scenarion ges i Tabell 5.  
 
 
Tabell 5. De nio scenarion som klassificerades som brott mot individens etik, hur många 
procent av deltagarna som valde respektive känsla samt medelvärdet för hur starkt de kände 
känslorna. 
 Scenario Ilska Förakt Äckel Styrka 

IE01. DU får höra talas om en man som kommer hem berusad och 
slår sin fru 94.4* 5.6 - 6.6 
IE02. En säljare tilltalar dig med ditt förnamn direkt efter att ha 
träffat dig 27.8 61.1 11.1 2.9 
IE03. DU får höra talas om en person som inte går på sin mammas 
begravning 33.3 66.7 - 2.7 
IE04. DU ser en styrelsemedlem som vägrar sitta bredvid en arbetare 
på ett tåg 22.2 72.2 5.6 4.6 

IE05. DU ser någon stjäla en handväska från en blind person 100* - - 5.9 

IE06. DU skäller ut ett barn som slog ett annat barn 100* - - 3.6 
IE07. DU tittar på bilder av fångar i ett koncentrationsläger under 
andra världskriget som blir ledda in i gaskammaren 83.3* 5.6 11.1 6.7 

av nazisterna 
    IE08. DU ser och hör en anställd klaga omotiverat till sin chef 27.8 72.2 - 3.9 

IE09. DU hör en 10-åring säga fula ord till sina föräldrar 55.6* 44.4 - 3.9 

          

 * Stämmer överens med hypotesen. 
 
 
Det var även så att för de matchade situationer som klassificerades som brott mot den 
gudomliga etiken eller individens etik så var det i alla utom två fall så att minst 83.3% av 
deltagarna valt den matchade känslan. Detta kan jämföras med matchningarna för samhällets 
etik, där 55.6 till 77.8% valde den matchade känslan. I tre scenarion så var två klassificeringar 
lika vanliga. Samtliga tre hade en känsla egen majoritet, och i ett av dem var det t.o.m. så att 
endast en känsla valts. En sammanställning över dessa tre scenarion ges i Tabell 6. 
 
 
Tabell 6. De tre scenarion där två klassificeringar var lika vanliga, hur många procent av 
deltagarna som valde respektive känsla samt medelvärdet för hur starkt de kände känslorna. 
Scenario Ilska Förakt Äckel Styrka 

01. DU hör en 8 år gammal elev prata med sin lärare på samma 
    sätt som han/hon pratar med sina vänner 55.6 38.9 5.6 1.7 

02. DU ser en person som äter en bit ruttet kött - - 100 5.3 

03. DU hör en överkänslig anställd kritisera sin chef rakt ut 27.8 72.2 - 3.4 
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För Enkät 2 var det så att i samtliga situationer där deltagaren höll sin del av 
överenskommelsen (medan den andra parten bröt mot den) var ilska den vanligaste känslan. 
Den var dock i stort sett obefintlig i övriga situationer (11.1% av deltagarna valde ilska i en 
situation där båda parter bröt mot överenskommelsen). Medelvärdet för hur starkt deltagarna 
upplevde ilska i dessa fyra situationer var 4.7. Det var även så att de två scenarion som 
handlande om utbyte och där situationen var att båda bröt mot överenskommelsen oftast gav 
upphov till glädje, och medelvärdet för styrkan var där 3.8. Skam var den vanligaste känslan i 
de fall där deltagaren var den som bröt mot överenskommelsen. Medelvärdet för 
känslostyrkan i de två situationerna var 5.8. 
 
I det scenario som här kallas för Koordination 1 var en tredje person inblandad (som dock inte 
var en aktiv spelare, utan endast blev påverkad av utfallet), och då var istället skuld den 
vanligaste känslan både då endast deltagaren bröt mot överenskommelsen och när båda 
”spelare” gjorde det. I genomsnitt så gav dessa två situationer upphov till starka känslor, 
medelvärdet för dem var 5.9. Motsvarande två situationer i Koordination 2 hade ett lägre 
medelvärde, nämligen 4.7. Överlag så var dock Utbyte 1 det scenario som fick deltagarna att 
känna starkast känslor – 5.6. Detta kan jämföras med 4.0 för Utbyte 2, 5.4 för Koordination 1 
och 5.0 för Koordination 2. Totala medelvärdet för samtliga 16 situationer var 5.0. 
 
Den största skillnaden mellan utbyte och koordination var de fall där båda parterna bröt mot 
överenskommelsen. I båda situationerna som baserades på utbyte så var glädje den vanligaste 
känslan, medan vid koordination så var skam och skuld de vanligaste. Det var t.o.m. så att i 
Koordination 1 så var det ingen som kände glädje vid det utfallet, vilken kan jämföras med att 
55.6% av deltagarna kände glädje i Utbyte 1 och 61.1% gjorde det i Utbyte 2. 
 
Den situation med störst spridning bland svaren var i Utbyte 2 och där båda deltagarna höll 
överenskommelsen. Där blev alla känslor valda, och var därmed den enda som gav upphov till 
äckel hos någon deltagare, men glädje var fortfarande den mest valda av känslorna. En 
sammanfattning över resultaten från Enkät 2 ges i Tabell 7. 
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Tabell 7. Sammanfattning över de 16 scenarion från Enkät 2, antal procent som valt 
respektive känsla samt medelvärdet för hur starkt de känt känslan. 
Scenario Ilska Förakt Äckel Skam  Skuld Glädje Styrka 

Utbyte 1 
       Deltagaren håller, andra parten 

bryter 100* - - - - - 4.9 
 
Deltagaren bryter, andra parten 
håller - - - 55.6* 44.4 - 6.8 
 
Båda bryter - 11.1 - 22.2 11.1 55.6 4.4 
 
Båda håller - - - - - 100* 6.3 

        Utbyte 2 
       Deltagaren håller, andra parten 

bryter 55.6* 33,3 - 5.6 5.6 - 4.3 
 
Deltagaren bryter, andra parten 
håller - 5.6 - 55.6* 22,2 16.7 4.7 
 
Båda bryter 11.1 5.6 - 16.7 5.6 61.1 3.2 
 
Båda håller 11.1 11.1 5.6 11.1 11.1 50* 3.7 

        Koordination 1 
       Deltagaren håller, andra parten 

bryter 77.8* 22.2 - - - - 4.6 
 
Deltagaren bryter, andra parten 
håller - 5.6 - 38.9 55.6* - 5.6 
 
Båda bryter - - - 44.4 55.6 - 6.2 
 
Båda håller - - - - - 100* 5.3 

        Koordination 2 
       Deltagaren håller, andra parten 

bryter 83.3* 16.7 - - - - 4.9 
 
Deltagaren bryter, andra parten 
håller - - - 38.9 61.1* - 5.8 
 
Båda bryter - 5.6 - 44.4 22.2 27.8 3.6 
 
Båda håller - - - - - 100* 5.7 

                

* Stämmer överens med hypotesen. 
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Det som framträdde som det bästa sättet att predicera matchningar var att utgå ifrån 
känslostyrkan. Räknar man ihop resultaten från de tre enkäterna och delar in i tre grupper 
baserat på känslostyrkan (Svagt, Medel och Starkt) så framgår en tydlig skillnad. En 
sammanställning av de olika grupperna ges i Figur 1. Det är även så att om endast de 
scenarion som här klassats som Medel och Starkt hade tagits med i studien så skulle CAD-
teorin stämma i totalt 67.6% av fallen, istället för 55.8% som nu blev fallet. 
 
 

            
Figur 1. Antal matchningar för Svagt (medelvärde 1.0 till 2.9 på känslostyrka), Medel (3.0 till 
5.4) och Starkt (5.5 till 7.0) angett i procent. 
 

 
Diskussion 

 
Resultaten visade alltså att 12 av de 27 scenarion som replikerats från Rozin et al. (1999) var i 
överensstämmelse med CAD-teorin. Resultaten stödjer även hypotesen i samtliga situationer 
som baserades på spelteorin där en hypotes fanns. Totalt 24 av 39 rätt kanske inte låter så bra, 
utan istället är det kanske mer intressant titta på hur bra CAD-teorin verkar förutsäga 
resultaten. Det bästa sättet att predicera resultatet verkar alltså vara att titta på hur starkt 
deltagarna känt den valda känslan, då de scenarion som gav en matchning hade ett högre 
medelvärde på känslostyrka. Delar man in resultatet i tre grupper baserat på hur starkt 
deltagarna kände den valda känslan så går det att se att högre styrka verkar ge fler ”rätt”. 
Skulle endast Medel och Starkt tagits med skulle detta alltså ge totalt 67.6% rätt, vilket är 
klart bättre än slumpen. Dock vore det självklart önskvärt att ha rätt i samtliga fall, men 
kanske är det så att detta ämne är för komplext för att det ska kunna förklaras genom en 
relativt enkel teori? 
 
Vad gäller resultaten från Enkät 2, som rörde spelteorin, så var de överlag helt i enlighet med 
hypotesen. Något överraskande var dock att glädje var den vanligaste känslan då båda parter 
bröt mot överenskommelsen i båda utbytessituationerna. Förklaringen till detta kan vara att 
deltagarna överlag var nöjda med ett ”status quo”, dvs. att ingen av spelarna hade förlorat 
eller tjänat något på att bryta överenskommelsen. Dock var det så att i båda dessa fall var 
medelvärdet för känslostyrkan lägre än de två fall där båda höll överenskommelsen. Däremot 
vid koordination så fanns det en nackdel för båda parter att bryta mot överenskommelsen. I 
Koordination 1 så var en tredje person inblandad och denne blev drabbad (kände sig sviken) 
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om båda parter bröt överenskommelsen, och i Koordination 2 så blev en inlämningsuppgift 
försenad. På förhand kan det vara svårt förutsäga vilken av skam och skuld som kommer vara 
den dominerande i denna typ av situationer, och detta p.g.a. två anledningar. Den första är att 
de två orden på svenska ibland kan anses vara snarlika, och kanske även ibland ses som 
synonymer. Den andra anledningen är att det hela är en tolkningsfråga: är det ett brott mot ens 
personliga normer eller mot en skyldighet? Som tidigare nämnts så har det visats att skam 
uppstår när det är brott mot våra personliga normer och skuld när det är brott mot skyldigheter 
(Keltner & Buswell, 1996). Givet att Keltner och Buswells (1996) resultat stämmer även på 
svenskar så visar resultaten här alltså på deltagarna tolkat situationerna på olika sätt vad gäller 
vilken typ av brott det rör sig om. 
 
Det mest överraskande resultatet var i Utbyte 2, i situationen där båda parter håller 
överenskommelsen. Den främsta anledningen till överraskning var att alla känslor blev valda i 
det fallet. Detta innebär alltså att den även gav upphov till äckel hos en deltagare. Det är 
möjligt att detta går att förklara genom att titta på deltagarna i studien och vad den situationen 
handlade om. Samtliga deltagare var studenter och situationen var att deltagaren och en annan 
person kommit överens om att inte anstränga sig i ett ämne i skolan för att inte påverka 
varandras betyg. Denna motstridighet bör ha kunnat påverka deltagarna och gett upphov till 
de blandade känslorna. 
 
När det gäller skillnader mellan utbyte och koordination så är de ganska små, sett ur en 
moralisk och emotionell synpunkt. Den stora skillnaden, i denna studie, var att de scenarion 
som baserades på koordination överlag hade ett högre medelvärde för hur starkt deltagarna 
kände känslorna – 5.2 jämfört med 4.8 vid utbyte. En annan skillnad var att i de fall där enbart 
deltagaren bröt mot överenskommelsen. För utbyte så gav detta oftast upphov till skam, 
medan det vid koordination gav upphov till skuld. Annars så är det mest likheter. Detta kan 
ses som ett gott tecken för CAD-teorin då den verkar vara tillräckligt generellt giltig för att 
kunna appliceras på många olika typer av situationer, vilket man ju verkligen vill ha av en 
moralisk teori. 
 
Går det då att utläsa några samband mellan de två delarna i denna studie? Eftersom båda 
hypoteserna till stor del baserades på CAD-teorin och resultaten, främst de från Enkät 2, 
stämmer med hypoteserna ger detta stöd för att CAD-teorin är giltig och tillämpbar på 
flertalet situationer. Dock fick inte deltagarna i denna studie klassificera vilken typ av brott 
som begåtts i Enkät 2, så där går det inte att direkt utläsa om sambandet stämmer överens med 
CAD-teorin. Men, som sagt, så grundades ju hypoteserna sig alla på CAD-teorin så någon 
form av samband verkar det finnas.  
 
Metoddiskussion 

Hur säker kan man då vara på dessa resultat? Reliabiliteten i Enkät 1 och 3, vilka var de som 
replikerades från originalstudien, bör vara mycket god, då Rozin et al. (1999) lade ner god tid 
på att utveckla och testa dem, och endast mindre modifieringar utfördes (dvs. översättning till 
svenska samt ändringen till ett förstapersonsperspektiv). Sedan är det naturligtvis även så att i 
Enkät 3 så är den beroende av hur en deltagare tolkar de olika systemens regler. Olika 
tolkningar av reglerna bör ju rimligtvis leda till olika klassificeringar av de moraliska brotten. 
I Enkät 2 bör även reliabiliteten vara hög, då situationerna är ”rakt på sak” och det finns 
väldigt lite utrymme för personlig tolkning där – situationen är given och deltagaren behöver 
bara ange vilken känsla han/hon känner. Då samma procedur användes vid samtliga 
undersökningstillfällen, och de ägde alla rum i liknande lokaler bör dessa två faktorer inte ha 
haft någon större påverkan på resultatet. Naturligtvis kan det ju vara så att social önskvärdhet 
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påverkat resultatet, och istället har enkäterna mätt vad deltagarna anser att man bör känna för 
känsla snarare än vad de faktiskt kände för känsla själva. Precis som med reliabiliteten så bör 
validiteten genomgående vara hög, framförallt i Enkät 1 och 3 – eftersom även dessa var 
framtagna och väl testade av Rozin et al (1999).  
 
Även om matchningen bara stämde i 12 av 27 fall som replikerades så bör inte CAD-teorin 
avfärdas. En svaghet med denna studie är antalet personer som anmälde sig frivilliga. Då 
endast 18 personer deltog så blir generaliserbarheten lidande. Varje deltagare väger således 
väldigt tungt i det totala resultatet (cirka 5.6% av totala resultatet per deltagare). Rozin et al. 
(1999) fick alltså matchande resultat på samtliga av de 27 scenarion som användes här. I 
originalstudien deltog dock totalt 384 personer, och med större antal deltagare ökar ju chansen 
för att få signifikanta resultat. Detta gör att om fler personer deltagit i denna studie så hade 
kanske fler scenarion kunnat bli matchningar. Dock kan det vara värt att poängtera att i 
originalstudien utfördes väldigt få signifikanstest utan, precis som i föreliggande studie, låg 
fokus på deskriptiv statistik. Detta kan bero på att ämnet i sig, då det är förhållandevis 
abstrakt, kanske är bäst lämpat att bara beskrivas snarare än att vara föremål för mer 
renodlade experiment. 
 
Kulturella och språkliga skillnader 

Kulturella skillnader kan inte heller bortses ifrån. Dock deltog både amerikaner och japaner i 
originalstudien (Rozin et al., 1999), vilket visade att kulturella skillnader mellan de två inte 
påverkade resultatet. Detta motsägs dock av en senare studie, som faktiskt fann signifikanta 
kulturella skillnader mellan olika länder (Vasquez et al., 2001). En kulturell skillnad som kan 
tänkas påverka resultatet här är den att Sverige är ett väldigt sekulariserat land jämfört med 
USA. Detta kan tänkas leda till att deltagarna i denna studie inte gärna klassificerade något 
som ett brott mot den gudomliga etiken. Hela detta problem har dock en språklig karaktär 
snarare än en moralisk, då den gudomliga etiken inte automatiskt medför exempelvis en 
kristen trosbild. Därför är engelskans ”Divinity” ett mer lämpat ord, då detta inte automatiskt 
leder till en acceptans av en specifik tro. Den gudomliga etiken, som den används inom CAD-
teorin, är ett bredare begrepp vilket bäst kanske kan fångas med uttrycket ”sakers naturliga 
ordning”. Där är det fritt att tolka på både ett ateistiskt och ett teistiskt sätt. Att detta språkliga 
problem skulle uppstå borde kanske ha kunnat förutses innan datainsamlingen inleddes och 
tagits med i planeringen. Detta skulle dock ha inneburit att även deltagarnas instruktioner 
skulle ha skilt sig från de i originalstudien, då den skriftliga informationen som deltagarna 
fick även den var en översättning av originalstudiens. 
 
Kulturella skillnader, där matchning uppstår men olika kulturer klassificerar situationer på 
olika sätt, är något som tidigare dokumenterats (Haidt et al., 1993). Detta skiljer sig en aning 
från Vasquez et al. (2001) resultat, som visar på att CAD-trion inte passade lika bra på alla 
kulturer. Vasquez el . (2001) fick färre antal matchningar bland filipiner än bland amerikaner. 
Haidt et al. (1993) fann å andra sidan att olika kulturer klassificerar diverse brott på olika sätt, 
ungefär som i denna studie där deltagarna drog sig för att klassificera något som ett brott mot 
den gudomliga etiken. Totalt så var det ju endast tre stycken scenarion som här klassades som 
brott den gudomliga etiken av en majoritet av deltagarna, jämfört med fem stycken i 
originalstudien (Rozin et al., 1999). Något som är intressant är dock att dessa tre scenarion 
alla var matchningar.  
 
Tyvärr är det nu inte enbart vid den gudomliga etiken som språkliga problem kan tänkas 
uppstå, utan även i de andra två finns det utrymme för tolkning och därmed möjlighet till 
överlappning. Det är ju inte helt osannolikt att tänka sig att det kan variera från person till 
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person om hur man ser på exempelvis vad som är en rättighet och vad som är en skyldighet. 
Beroende på hur bl.a. dessa termer tolkas så blir det ju en skillnad i om man anser att något är 
ett brott mot individens eller samhällets etik. Att olika kulturer tolkar på olika sätt är som sagt 
något som verkar gälla (Vasquez et al., 2001) så därför bör det inte uteslutas att skillnaderna 
enbart finns angående den gudomliga etiken. Vad som i en kultur ses som en rättighet kan i en 
annan anses vara en skyldighet. Just sådana kulturella och språkliga skillnader har CAD-
teorin lite svårt att hantera i sin ursprungliga form, men ju mer forskning som utförs på 
området desto bättre blir teorin. Denna förmåga att anpassas efter nya vetenskapliga fynd 
snarare än att vara ”låst” vid ett synsätt är nog CAD-teorins största styrka. Det är även det 
som ger den ett övertag över andra mer rent filosofiska eller religiösa teorier rörande moral 
och etik. Det är alltså så att där andra teorier kan motbevisas, helt eller delvis, så kan CAD-
teorin istället modifieras och förbättras med nya fynd. Därför behövs mer forskning på hur 
olika kulturer ser på problemet och hur språkliga skillnader kan påverka resultat. När detta 
görs så gäller det dock att hålla isär det språkliga och kulturella från det moraliska, då det, 
framförallt ur en filosofisk synpunkt, är vitt skilda saker. 
 
Framtida forskning 

Vad gäller framtida forskning på området så är det främst på två punkter de bör skilja sig från 
denna studie. Den första, och främsta, är att fler deltagare behövs. Generaliserbarheten i denna 
studie är som sagt begränsad, men kan eventuellt ses som en pilotstudie på området. 
Exempelvis så skulle framtida studier endast ta med de scenarion som har Medel och Starkt 
medelvärde på känslostyrkan, då dessa verkar ge bäst resultat – både här och i originalstudien 
(Rozin et al., 1999). Den andra punkten är att låta deltagarna klassificera brotten även i de 
situationer som baserats på spelteorin. Detta för att se om det hypotetiska sambandet 
verkligen stämmer, och därmed även CAD-teorins möjlighet att tillämpas i ett vidare 
moraliskt och emotionellt sammanhang. Fördelen med de spelteoretiska situationerna var att 
de överlag gav upphov till starkare känslor hos deltagaren, ingen situation gav upphov till 
svaga känslor (alltså ett medelvärde <3.0). Vad denna ökade inlevelse beror på är svårt att 
säga. Två möjliga anledningar kan vara dels att längre scenarion ökar koncentration, vilket i 
sin tur leder till att deltagaren lever sig in i situationen bättre. Den andra anledningen kan vara 
att deltagaren är en aktiv part i dessa situationer istället för att vara en passiv åskådare, vilket 
kan tänkas öka känslostyrkan. Det kan även vara en kombination av de två, eller någon helt 
annan förklaring. Att undersöka detta fenomen vore ett intressant komplement till att förklara 
moraliska emotioner.  
 
Möjligen kan skillnaden i självreglerande emotioner och de emotioner som vi använder för att 
reglera andra liknas det som händer i oss då vi gör det fundamentala attributionsfelet. 
Kortfattat så innebär det fundamentala attributionsfelet ut på att om något dåligt händer mig 
så är det p.g.a. yttre omständigheter, men om det dåliga händer någon annan är det deras egna 
fel. Däremot är det tvärtom när det är något positivt som händer. Om något positivt händer 
mig är det tack vare mig, men om det positiva händer någon annan är det tack vare yttre 
omständigheter (Fiske & Taylor, 2008). Det skulle även vara en god idé att bygga ut den 
spelteoretiska delen av studien, och använda fler situationer – för att försäkra sig om att 
hypotesen verkligen stämmer i många olika typer av situationer. Även problemet med 
språklig innebörd bör kunna korrigeras för, bland annat genom att man försöker tona ner 
vikten av Gud och synd inom den gudomliga etiken, för att anpassa den mer för ett svenskt 
synsätt. 
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