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Förord

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Dr. Erwin dpiøsch ftir att han visat stort
kunnande, tålamod och förståelse i den svåra konsten att handled¿ på distans. Utan Dr.
Apitzsch hade jag aldrig kunnat fortsätta mina studier.
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universitet.

Abstract

Studiens syfte var att studera förekomst av nãgrapersonlighetsegenskaper som jag tror har
betydelse för prestationen: Egoism, moral och empati i de individuella idrotterna friidrott och
simning bland ungdomsidrottare och att belysa eventuella skillnader i egoism, moral och
empati mellan elitidrottarna och icke-eliten, samt eventuella könsskillnader. I bakgrunden
framgår att: o Egoism hos tonåringar knyter an till en låg moralnivå (Kohlberg, 1976).
. Hög gtad av självcentrering och dålig utvecklad empatisk formåga hctr ihop (Holm, lgBT).
o Det finns könsskillnader (Gilligan, 1993, &, Bramstång, lg92).
o Personlighetsdragen hos elitidrottande män och kvinnor åir mycket lika (Weinberg & Gould,
1995).I studien undersökte jag hypoteserna att högre nivå av idrottsutövning hos ungdomar i
individuella idrotter samspelar med lagre empatisk nivå och hcigre grad av egoism samt att det
finns könsskillnader. Undersökningsgruppen bestod av 41 kvinnor och man iom var aktiva
idrottsutövare inom friidrott ellcr simning. Tre frågeformulär användes; Task ancl Ego
Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ), Mehrabian & Macleods empatitest och Gibbs &
Widmans moraltest "Historien ornHans". Resultaten visade att'kvinnorna i undersökningen'
visade hclgre grad av empati och moral än männen, samt att elitidrottarna i undersökningén
visade högre gtad av empati än icke-eliten. Som framtida forskningsområde föreslogs
personlighetsundersökning inom friidrotten med fokusering på eventuella skillnader i egoism
inom de olika grenama.
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INTRODUKTION

Under de olympiska spelen i Australien 2000 visade en svensk medaljtir ett oväntat beteende

då hon fick en silvermedalj i 50 meter frisim. Det framgick via medier att hon griúav

besvikelse över att hon inte vann. Hon till och med låste in sig på en toalett direkt efter

målgång och vägrade träffa någon under 50 minuter. Endast efter mycket övertalning kunde

hon ftirmås att deltaga i prisutdelningen. Kanske kan det tyckas vara ett "omoget" och

egocentriskt beteende av idrottaren? Jag frägar mig om hennes beteende egentligen var

förvånande? Det tycks ju vara en allmåin uppfattning att de idrotts utövare som presterar

riktigt bra är "lite egna". Med detta menas att de är mycket självfixerade och ganska osociala,

med andra ord uppvisar de ett beteende som ofta benåimns "omoget beteende".

Ogilvie (1963) jämförde amerikanska OS- guldmeclaljorer i simning med andra amerikanska

olympiasimmare. Han fann att guldmedaljörerna uppvisade högre grad av sjåilvcentrering och

lägre grad av inlevelseformåga i andra människors situation (det som vi numera kallar för

empati) än de övriga amerikanska olympiasimmarna. En av Sveriges genom tiderna bästa

längdskidåkerska är Marie-Helene "Billan" Östlund. I sin självbiografiska bok "Medaljens

baksida" frän 1997 skriver hon att koncentrationen på skidåkningen gjorde henne stundom

totalt självupptagen. En annan av Sveriges genom tiderna baste langdskidåkare var Gunde

Svan. I sin självbiografiska bok "Var går gränsen?" beskriver han att han brukade "gå sin

egen väg". Förre forbundskaptenen,A.ke .Tönsson tyckfe att Gunde bar sig dumt och egoistiskt

åt. Gunde skriver att han var medveten om att vissa betraktade honom som en egoist. Med

mottot "Följer man sammavàg som alla andra kanske man i bästa fall kommer lika långt som

de andra. Vill man komma ltingre måste man gå en egen väg", vann han 17- OS och VM-

medaljer. 1980 tog Bengt Baron svenskt OS- guld på 100 m ryggsim. Bland "sim folk" i

Bengts perferi menade man att han tappade ödmjukheten och blev "stöddig". Bengt tog

anklagelserna med en "klackspark". Han lar ha sagt ; "Guldmedaljen förändrade mig inte som

människa. Tyvärr! Jag är lika otrevlig idag som innan Moskva OS...." (Björklund, 1983, sid

116). IJlla Holm (19S7) menar att hög grad av självcentrering och dåligt utvecklad empatisk

förmåga hör ihop. LauraJansson (1933) har uppfattningen att idrottslig framgång leder till

publicitet samt materiell trygghet och förtroende.
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Ar det lättare att fä förståelse för egoism hos elitidrottare om man har insikt i idrottarens
ekonomiska förutsättningar ftir att kunna hålla på med internationell elitidrott?

Idrott på toppnivä ar idag en affìirsverksamhet. För att kunna träna på heltid måste idrottaren

finna sig i denna situation. Vill idrottaren ha, ja, då måste denne också ge. Inte enbart i fråga

om prestationer som gör att medierna blir intresserade. Idrottaren måste vara påläst om de

produkfer och företag denne representerar. Idrottarens manager ser i regel till att idrottaren fär

utbildning i att hålla presentationer och i hur man bemöter mediepersoner. Det är också viktig

att idrottaren kontinuerligt bygger på sin allmänbildning for en allmåinbildad idrottare ökar sin

trovärdighet. Managerns arvode kan vara runt25 %o av reklamintäkferna. Mångkamparen

Henrik Dagårds manager, John-Erik Blomqvist räknade med att ett OS guld i Atlanta 1996

skulle ha genererat så mycket pengar att Henrik utan vidare skulle bli ftirsörjd ftir resten av

livet. Blomqvist menar att det är medaljerna och ingenting annat som kommer att avgöra hur

rik Henrik kommer att bli (Dagärd,1995).

Skälet varför vår svenska OS- silvermeda[ör i simning blev så totalt besviken är mcijligen

något som endast hon sjalv vet. Det står dock klart att hennes besvikelse var väl motiverad ur

ekonomisk synvinkel. Om det äi omgivningens krav och fcirvantningar eller om det är den

starkt individuella idrottaren som påverkar omgivningen vet jag inte. Ju mer publicitet

idrotten fär desto högre värderas idrottsframgången. Detta leder till att massmedia ökar sin

bevakning. Processen drar till sig penningströmmar och de kommersiella intressena blandar

sig i och utnyttjar den uppmärksammade idrotta¡en främst för att denne drar till sig stort

publikintresse. Sponsorerna blir därmed åiven intresserade av att idrottsmännen blir profiler.

Det är vinnarna eller profilerna som drar till sig uppmârksamhet och som darmed ökar

återbaringen. Den elitidrottare som vinner fÌir den största uppmärksamheten oích de mesta

pengama (Johansson, 1988). Det "individualbefrämjande klimatet" dár p€ngar spelar en

viktig roll finns i den miljti som elitidrottsutövarna inom individuella idrotter lever och arbetar

i. Feltz och Ewing (1987) har dehnierat begreppet elitidrottare. De kom fram till att de som

upprepade gånger placerar sig bland de fem basta i sin åldersklass oclr/eller kön samt har

deltagit i sin idrott under minst fem år benämns "elitidrottare".
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Personlighet

Personlighet sägs ofta vara det som bestämmer och utgör det karaktäristiska hos en individ.

Allport studerade personlighet under 1930-talet, alltså innan de fem stora psykologiska

perspektiven (Biologisk-, Humanistisk-, Behavioristisk-, Kognitions- och Psykodynamiskf

perspektiv) framförde sina definitioner om personlighet (Smith, 1993). Allports definition

lyder: " Personality is the dynamic organization whithin the individual of those

psychophysical systems that determine his unique adjustments to his environment" (Allport,

1937, sid 48). Personlighetspsykologins studieobjekt kan enklast definieras som " beteende"

(Smith & Westerlundh, 1973). Kommunikationsforskaren Anders Engquist (1939) definierar

personlighet som en persons karakt¿iristiska beteendemönster. I personlighet inbegriper han

beteenden, vârderingar och reaktioner som är stabila.

Förenklat kan man dela upp teoriema om personlighetsutveckling i tre grupper.

1. Inifrån kommande orsaker: A) Biologiskt synsåitt, som menar att människan utuecklars

genom att medftidda egenskaper kommer till uttryck, alltså personlighetsutveckling

genom mognad. Denna rena biologiska uppfattning ser alltså personligheten som formad

på fcirhand. Att människor är olika på olika åldersstadier beror pâatt hon mognar fysiskt

och psykiskt olika snabbt. Arvet spelar stor roll (Jerlang, 1987). Förespråkare för detta

synsätt är Hans och Michael Eysenck (Eysenck, 1980). B) Grundad på andamålsenlighet.

Denna uppfattning har ingen ren form. Mer utbredd är uppfattningen att det är fråga om

arv och mognad men alla anlagutvecklas inte fullt ut. En ftirutsâttning ftir utveckling är

att dessa egenskaper Éir tindamålsenliga i det givna sammanhanget. Det räcker

exempelvis inte med att barnet har en ärftlig talang ftir musik, det är först i kontakten med

musiken talangen utvecklas.

2. Utveckling orsakad av utifrån kommande impulser är en teori som bygger på

uppfattningen att människan föds som ett psykologiskt tomt kar, som skall ffllas.

Inlarning ar alltså nödvändig för att utueckling skall ske. Denna utvecklingsteori kommer

från beteendepsykologin (behaviorismen) som officiellt grundades av John Watson.

3. Utveckling orsakad av en samspelsprocess. I denna utvecklingsteori ligger flera

uppfattningar om samspelet. En av dessa uppfattningar àr att personligheten utvecklas i
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samspel av kriser. Med kris menas motsättningen mellan å ena sidan möjlighet till
hämning, å andra sidan m<ijlighet till utveckling. I själva bearbetandet av konflikten kan

personligheten utvecklas. Erik Humburger Erikson kan räknas till ftreträdarna ft)r detta

synsätt (Jernlang, 1987). De flesta välkända personlighetsforskares teorier visar att det

råder samstrimmighet om att personlighet visar sig i beteende (pervin, 1996).

Personligheten är ganska stabil i vuxen ålder, men omvälvande h¿indelser som exempelvis

radikalt ändrade levnadsvillkor eller sjukdom, kan ibland fdrändra personligheten

(Engquist, 1989).

Idrott och persontighet

Det allra svåraste nâr det gäller att studera idrott och personlighet âr svårigheten att fastslå

orsak och verkan. Andra svårigheter är att idrotterna varierar och de utövare som undersöks

befinner sig på olika prestationsnivåer (Railo, 1975). Flertalet av de undersökningar som har

giorts är 30-40 år gamla. På 2000-talet definierar vi inte en l6 årig individ som psykologiskt

vuxen, i motsats till vad psykoanalysen ansåg på 1960-talet (Smith, 1993).

Tidiga undersökningar visar att idrott har en positiv inverkan på barn och ungdomars

personlighet (Railo, 1975). Jones (1938) fann att barn och ungdomar som har en h<ig idrottslig

prestationsftirmåga ofta har bättre social anpassning, de är populärare och har högre status i

idrottsgruppen än de som inte presterar lika bra. Lawther (1972) hävdar att idrottsutövning

hos barn leder till att de blir mer stresståliga och blir mer känslomtissigt stabila.

Det har gforts många undersökningar på vuxna idrottares personlighet i individuella idrotter.

Ogilvie (1968) gjorde en undersökning där han studerade amerikanska olympiasimmare. Han

jämförde de som vann guldmedaljer med öwiga amerikanska simmare som deltagit i de

olympiska spelen. Resultatet visade att de som vann guldmedalj var mer

självupptagna/egoistiska och mindre villiga att engagera sig i andra människor, det som vi
numera benËimner empfiisk f<irmåga. Hendry Q970) fann att det är vanligare med

inåtvandhet och neurotiSka tendenser bland toppidrottsutövare inom individuella idrotter
jämfört med de som inte presterar lika bra. Peterson, Weber och Trousdale (1967) undersökte

personligheten hos kvinnliga deltagare från Olympiska spelen 1964. De fann att kvinnorna i
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de individuella idrotterna var mer inåtvända och mer självupptagna/egoistiska än kvinnorna

som deltog i lagidrotter.

Vid världskongressen för idrottspsykologi i Kanada 1981 menade idrottspsykologen Tadeusz

Rychta att idrottsträningen genom kroppsansträngningens effekter aktiverar de inre krafter

som främjar personlighetsutvecklingen. Detta leder till en ftirbattring av både den fusiska och

den mentala förmågan. På så sätt hjälper det individen att upptäcka tidigare oanade

möjligheter (Garfield, 1985). Noterbart är att han därmed delvis går emot den vanliga

uppfattning om att personligheten är tämligen stabil. Tadeusz är inte den enda

idrottspsykologen som anser att fusisk träning ftirbättrar den mentala prestationen. James E

Loehr går till och med ett steg langre då han menar att motion styr emotion. Detta sker i
huvudsak genom den kroppsegna opiaten endorfin som produceras vid fusisk ansträngning (

Loehr & Mclaughlin. 1990). Endorfinet minskar smärtan, ökar glädjen och gör att man känner

sig avspänd (Hales, Hales, Grossman & Sutton, 1984).

Idrottspsykologisk forskning under dess frirsta årtionden fram till 1980 handlade mest om att

fÖrsöka finna samband mellan personlighet och prestation. I dagsläget anses det attdet inte

finns några tydliga samband mellan dessa variabler. Däremot har modern forskning visat

samband mellan prestation och miljöpåverkan (Singer, Murphy, & Tennant,lgg3).

Forskning inom personlighet och idrott

Den tidiga forskningen inom idrottspsykologin inriktade sig till stora delar på frågeställningar

som handlar om ifall de b¿xta idrottarna hade personlighetsdrag som skiljer dem från de

öwiga idrottarna. Denna inriktning inom idrottspsykologisk forskning var som starkast i USA

mellan 1960 och 1980. Till de viktigaste studierna inom personlighet och idrott räknas studier

som gjordes av Stronghill (194S) och Sage (1975),dessa studier visar att det inte fanns någon

relation mellan personlighet och prestation (Rosenberg, 1998). Under 1990 talethar forskare

accepterat ett synstitt om samspel mellan personligheten och miljöpåverkan. Miljöpåverkan

anses ha större betydelse för prestationen än personligheten. Interaktionsmodellen mellan

miljö och prestation visar att detviktiga för prestationen är hur idrottaren känner och reagerar

vid speciella tidpunkter. Det mest kända och utbredda testet för mätning av sinnestillstånd fcir

att studera relationen mellan psykologiska variabler och prestation är "Profile Of Mood

States" (POMS). Forskningsresultat visar att intemationella elitidrottare har låg grad av

depression, spänning, ilska, f<irvirring och trötthet ( Singer, Murphy, & Tennant, 1993). En
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svensk studie dâr POMS användes var Apitzsch och Berggrens doktorsavhandling "The

personality of the elite soccer player", dar det utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv påvisades

ett samband mellan personlighet och spelpositioner (Apitzsch & Berggren, 1993). En annan

svensk studie där POMS användes var Hassméns & Blomstrands pilotstudie på

maratonlÖpare. De fann att maratonlöpning påverkade idrottarens humör på ett negativt sätt

jamftirt med vad låg till måttlig idrottsutövning gör (Hassmèn & Blomstrand, l99l).

Den senare forskningen, utifrån Vealeys (1989) innehållsanalys av 463 forskningsrapporter

mellan åtren 1974 och 1987, visar att inriktningen har svängt från tidigare dominans av

laborativa studier till övervägande ftiltstudier. Analysen visar också att undersökningar av

interventionskarraktär ökat. Vealeys undersökning tyder alltså på en framtida tendens till
användning av ftiltstudier och en trend mot interventionsstudier (Singer, Murphy & Tennant,

1993). Vealey (1988) har genomfört en innehållsanalys av psykologrska program mellan åren

1978-1988. Utifrån detta har hon pekat ut frågeställningar som forskningen har att

uppmärksamma i framtiden, en av dessa är att forskning maste riktas mot unga idrottare som

är under psykisk och fysisk utveckling (Rosenberg, 1998).

Psykologiska skillnader mellan män och kvinnor

Människor skiljer sig åt som individer men det finns ingen skillnad mellan män och kvinnor i

moraliskt hänseende. Det finns mycket som stödjer att kvinnor har en större verbal fcirmåga

än mân (Singer, 1996). Kvinnopsykologiforskarna Eliasson och Carlsson (1989) menar att

flickor har en större verbal ftirmåga, som utvecklas tidigare hos dem än hos pojkar. Från och

med 10-11 årsåldern är flickors verbala fcirmåga på alla plan överlägsen pojkarna och den

håller i sig hela livet @liasson & Carlsson, 19S9). Män tycks ha en större matematisk

begåvning. Avseende aggressivitet skiljer sig könen åt. Studier utförda på barn i flera olika
kulturer visar att pojkar är mer benägna att leka våldslekar än flickor. Män är mer benägna att

skada andra än vad kvinnor är. Detta återspeglas i det faktum att nästan alla våldsbrottslingar

är män (Singer, 1996). Hwang och Nilsson (1996) menar att en skillnad mellan pojkars och

flickors aggressivitet är att pojkarnas riktas utåt genom att bland annat frirsvara sig

handgripligen. Pojkar i 10- årsåldem tenderar att med sin aggressivitet ta över klassrummet

(Carlberg, 1995). En jamftrelse mellan 7 âigapojkar visade att de pojkar som hade högst

empatisk fti¡måga var mindre aggressiva än pojkarna som hade en lägre empatisk förmåga.

Bland flickorna fann man inga signifikanta skillnader (Feschbach & Feschbach, 1969).
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En annan studie visar att män som är mer aggressiva visar lägre empatisk ftirmåga

(Mehrabian & Macleod, 1972). Det har hävdats att aggressivitet och tävlingslust hänger

samman (Singer, 1996). Andra skillnader är att kvinnor är mer benåigna att gä in i en

omsorgsroll åt andra (Singer, 1996). Det åir skillnad på de olika slags idrotterna som mân och

kvinnor ùgnar sig år. Det tycks som om män i högre grad an kvinnor är akfiva i idrotter dZir

det ftirekommer Srsisk kontakt och mätning av fiisiska krafter mellan idrottsutövarna.

Exempel på sådana sporter är ishockey, handboll, fotboll och kampsporter. Statistik från

1980-talet visar att; kvinnor rúgör 40Yo av alla medlemmar i den svenska idrottsrörelsen,

gymnastik har en 8l% kvinnlig medlemsdominans, danssport 600lo, konståkning 89 o/o,

ridning 75 Yo och simning 53 %. Av alla medlemmar i fotbollsverksamhetenâr endast22Yo

kvinnor (Schelin, 1985).

Beträffande skillnader mellan könen i idrottssammanhang âr män generellt mer inriktade på

att vinna. Kvinnorna är mer inrikûade på personlig utveckling. Bland eliten finns det fä

personlighetsskillnader mellan män och kvinnor (Weinberg & Gould, 1995). Allison (1991)

menar att traditionella feministiska viktorianska ideal som unctÎrkastelse, skönhet och

passivitet kommer i konflikt med idealbilden som gäller inom tävlingsidrotten - aggressivitet,

styrka och tufftret. Undersökninga'r har i flera år visai att det är relationer som är det :

viktþaste ftir kvinnors motivation till idrottsutövning. Det handlar till exempel om vänskap. på

"gymmet", av hänsyn till föraldrarna eller tränaren (Singer, Murphy & Tennant, 1993).

Oavsett vilket kön vi tillhör har vi personlighetsdrag av det motsatûa könets vanliga

egenskaper. I lagsporter klassificeras både manliga och kvinnliga idrottare lika ofta som

maskulina i sina personlighetsdrag. I individuella idrotter ft)rdelar sig männen lika med

avseende på kvinntiga och manliga drag. Kvinnor i individuella idrotter visar mest kvinnliga

drag (Wrisberg, Draper & Everett, 1988). En jämftrelse mellan framgångsrika kvinnliga

idrottare och icke idrottande kvinnor visade att det fanns personlighetsskillnader. De

kvinnliga idrottarna var mer prestationsinriktade, självständiga, aggressiva, känslomässigt

stabila och sjalvhavdande (Williams, l9S0).

Omsorg, omvårdnad och empati hänger samman och anses ha kvinnliga förtecken. Till den

"traditionella kvinnligheten" räknas inlevelseförmåga, även kallad "empati" (Bramstång,

1982). Flera studier som undersökt krinsskillnader då det gäller att tolka icke verbal

kommunikåtion har visat att kvinnor generellt sett är skickligare avseende denna fcirmåga än
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män (Cunningham, 1977; Hall, 1978). De skillnader jag ovan berört är de vikligaste

psykologiska skillnader som observerats mellan kvinnor och män (Singer, 1996).

Ungdomar och idrott

I en undersökning omfattande 8000 ungdomars (49%o män och 5l% kvinnor) idrottsutövning

på fritiden angav både pojkar och flickor att det viktigaste skälet till idrottsutövandet vaÍ "att
ha roligt". Det näst viktigaste skalet var fdr pojkar att"göranågonting j agärbrapå". För

flickor var det "att hålla sig i form"(Ewing & Seefeldt, 1989).

Angående ungdomar och idrott är det viktigt att tåinka pä attde utvecklas olika snabbt.

Mognaden är inte bara olika mellan könen utan är även olika för olika individer. Det kan

skilja fem år både i den psykologiska och den $,siologiska utvecklingen mellan jämnåriga i
grupperna 12-18 år. Olika ftrmåga hos unga idrottare är ofta ett resultat av olika

mognadsnivåer. Barn vâxer olika mycket i olika åldrar. Fram till l0 årsålder är flickor och

pojkar ungefÌir lika långa och väger lika mycket. Flickor växer i regel snabbt i 10-13 års

åldem. Pojkar fär sin topp mellan 12 och 16 års ålder. Detta betyder att längd och vikt kan

variera mycket mellan jamnåriga ungdomar. De största skillnaderna brukar märkas i 13-15

årsåldern. De flesta flickor har vuxit fìirdigt vid 16 årsåldern och pojkarna vid 19. Den snabba

tillväxten kan påverka tekniken i olika idrottsgrenar. Rörelser som individen tidigare klarade

bra kanske inte går lika bra eftersom motoriken forändras när man växer. Oftast gör tillväxten

att resultaten förbättras . Làngre arrnar och ben samt ökad dimension på hjärta och lungor gör

att de som är tidigare utvecklade än de öwiga ñr "lättköpta segrar". Nár de sent utvecklade

växer ikapp blir resultaten mer likvärdiga. Avseende den ffsiska prestationsf<irmågan skiljer

det sig mycket mellan ett barn och en tonåring. Hos både pojkar och flickor ökar den

maximala syreupptagningsf<irmågan,YO2max, likvärdigt fram till ca 12 äldem. Sedan ökar

pojkars VO2max markant och når sitt maximum vid ca24 årsåldem. Denna markanta

uppgang saknas hos flickor. Det uppstår en skillnad mellan könen som varar livet ut (Saltin,

te82).

Mot bakgrund av detta är det inte konstigt att flertalet elitidrottare på seniornivån är unga

individer. Den svenska tennisspelaren Björn Borg var endast 18 år då han vann öppna Franska

mästerskapet. En annan oftirglcimlig prestation av en svensk yngling var längdskidåkarens
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Thomas Wassberg då han som 23 åring avslutade skidsäsongen 1979 med att ta den första

svenska segern pâI25 år i det klassiska l5 km loppet i Holmenkollen (Björklund, l9S2).

Skidåkaren Thomas Magnusson tog sitt första senior- SM vid 2l ärs ålder och blev

världsmästare på 30 km vid23 års ålder (Björklund, 1980). Det tar några år innan idrottaren

(som exempelvis Björn Borg, Tomas Wassberg eller Tomas Magnusson) presterar

internationella elitresultat. Avseende löpare menar Anders Gärderud att följande formel

gäller, 2){7 X 52X 5. Med detta menar han att det krävs 2 traningspass om dagen 7 dagar i

veckan under 52 veckor i 5 år ftr att nå den internationella eliten i lcipning (Garderud &
Johansson, 1993). Naturligtvis presterade Borg, Wassberg och Magnussun nationella

elitresultat som tonåringar. Björn Borg var Sveriges bäste tennisspelare redan som 15- åring

(Björklund, 1985).

Idrottarens spänningsnivä ar betydelsefull inftir en tävling. En låg spänningsnivå anses vara

bra i idrotter som kräver koordinerade rörelser, balans och smidighet som i fÌiktning eller i
tennis. I idrotter som kräver mycket kraft som simning och i löpning, anses det behövas en

högre spänningsnivå. Att finna den gynnsammaste nivån kan vara svårt för en

ungdomsidrottare. Veteraner vet ofta sin egen idealiska nivå, men ungdomsidrottare behöver

ofta stöd och vägledning från tränaren (Buhre, 1982). Träningsförhållanden bor likna

tävlingssituationen så tidigt som möjligt. Ungdomarna bör t¿ivla inför åskådare så att de lar sig

både vinna och ftirlora under känslomässigt tryck. Efter hand som idrottsutövaren b<irjar

känna igen tävlingssituationer kommer han/hon att bli mer effekfiv (Buhre, 1982). I den

internationella elitidrotten finns flera exempel på stora idrottsprofiler som presterat

toppresultat som tonåringar. Ett exempel från Sommar OS 2000 är den australiensiske

simmaren Ian Thorpe som förväntades ta flera guld. Trots den enonna psykiska press han

borde utsatts frir levde han upp till förväntningarna.

En orsak till att barn och ungdomar inte vill idrotta är att de är ràddaför att de inte skall

kunna prestera så bra som omgirmingen förväntar sig. En undersökning visade att 50%o av

pojkarna och30o/o av flickorna ansåg att de fick större social status genom idrotten. Speciellt

barn och ungdomar med svåra hemftirhållanden kan öka sin sjalvkansla genom idrotten

(Aggestedt & Tebelius, 1977). Ett barns personlighet byggs upp av att omgivningen visar

uppskattning. Barnet fär då en känsla av attvara någon, kanske till och med någon som är

duktig på något. Det byggs på så sätt upp delar av barnets identitet. Det âr den stora skillnaden

mellan barn, ungdomar och vuxna. De vuxna har en fàirdig bild av sig själva, en identitet.
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Barnen behöver trygghet och den stimulans som spänningsmoment ger, eftersom

personligheten utvecklas bäst när det råder balans mellan trygghet och spänning. Barn

reagerar olika i olika situationer, de klarar inte alltid av hog stress och höga fcirväntningar från

omgivningen. Barn och ungdomars nervsystem är inte utvecklat atttåla hcig stress

(Railo, 1982). Undersökningar har visat att barn och ungdomar upplever krav från andra som

negativt. 20 o/o av fciräldrar till idrottande bam och ungdom ar har alltfrir stora ftirväntningar på

barnens prestationer.20 %o av barnen är rädda ftir att göra bort sig i tävlingar. Vart tredje bam

oroar sig för att det inte skall platsa ilaget (Martens, 1978). Då barn uppträder bråkigt på

tävlingen kan orsaken vara att de upplever otrygghet (Railo, l9S2). l0 o/o av alla idrottande

barn upplever hög stress i samband med idrottsutövningen (Weinberg & Gould, 1995). För

äldre, elitidrottande ungdomar tycks inte omgivningens ft)rväntningar varaden vikfigaste

stressom. Stress hos juniorelitidrottare i Amerika visade sig bero på rädsla ftir att misslyckas

och en känsla av otillräcklighet (Gould, Horn & Spreemann, 1983). De viktigaste stressorerna

f<ir junioreliten var alltså orsak ad av deras egna förväntningar.

Coakley, Roberts och Passer menar att barns tankemässiga utveckling gör att de inte förstår

något av tävlingsprocessen ft)rrän i 12- årsåldern. Först då barnen är mellan 8-12 âr kan man

brirja lara dem regler och uppträdande (Coakley, 1980).

Många idrottare slutar med idrott alldeles för tidigt. En orsak till detta är för tidig

specialisering. Under senare år har det varit en tendens till att barn och ungdomar specialiserar

sig allt tidigare. Följden blir ofta att de drabbas av ensidig ffsisk och mental belastning.

Träningen upplevs som tråkig och motivationen sjunker. En annan orsak till att idrottare slutar

tidigt med idrott är fcir tidig och ftir mycket tävlande. Ungdomarnafar for lite avkoppling och

vila. Tidig framgång i sin idrott kan leda till att ungdomarna såitter målen ftr högt och

upplever då en långsam utveckling. Det är viktigt att tränare och ft)räldrar bromsar en alltför

snabb idrottsframgång så att den unga idrottaren inte slutar på grund av orealistiskt h<iga mål

(Ommundsen & Baewe, I99 l).

Moral
Modern hjåirnforskning visar att människan är ensam om vissa av de funktioner som finns i

pannloben. Funktioner som möjliggör abstrakt tänkande, där frågor som varftir, gott och ont,

rätt och fel - kan formas, bearbetas och till viss del även besvaras (Bergström, 1990).

Moraliskt tänkande kan alltså sägas vara en väsentlig del av det som gör människan till
människa . Alla människor har en moral. Att säga att människan har en moral betyder inte att
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alla människor är moraliska i sitt handlande. Språkligt har orden etik och moral samma

betydelse. Etik kommer ifrån grekiskans ethos och betyder vana, sedvänja, oskriven lag.

Moral kommer från latinet och betyder sedvänja, bruk. En vanlig fdrekommande användning

är att etik presenteras som den teoretiska reflektionen över människans moraliska handlande.

Man talar således om en moralisk handling men en etisk teori (Collste, 1996).

Aven omoralen är en form av moral - en moralisk håtlning som utifrån vissa kriterier kan

vara dålig. Moralen som sådan kommer människan inte ifrån. Oavsett om den anses vara dålig

eller bra, omedveten eller medveten styrs vår verklighetstolkning och våra bedömningar av

vad vi skall göra, av fakforer som hör till moralens område. Djur däremot är amoraliska och i
avsaknad av den form av reflektion som förutsätter attman gör sig själv och sina handlingar

till objekt fcir sitt eget tänkande. Djurs handlande styrs bl a av en kombination av inre

impulser. Därmed kan djur inte vara onda, liksom deras handlingar varken kan kallas rätta

eller orätta.

Moralen är något som växer fram ur socialiceringsprocessen. Ettåringen som ritar med kritor
på väggen handlar inte orätt och skall därfor inte bestraffas - men däremot tillrättavisas så att

socialiceringsprocessen kommer igång (Carlberg, 1995). Moralen är viktig då ett samhälle är

byggt på fcirväntningar, tillit och ft)rtroende. Alla de outtalade nonner och regler som vi följer

i vardagen fungerar som samhällets kitt (Collste, 1996). Alla har en moral i betydelsen att vi
alla handlar moraliskt eller omoraliskt, men alla har inte en medveten etisk teori som grund

till det moraliska handlandet (Koskinen, 1994). Etiken har ett krav på sig att vara medveten

och kommunicerbar. Etiken relaterar moraliska föreställningar till teorier och tankemodeller

och bidrar darmed till att göra moralen mer överskådlig och konsekvent. Därftir kallas det

yrkesetik då det gäller den normsamling som en yrkeskår har enat sig om (Koskinen, lgg4).

Yrkesetik är benämningen på den allmänna etiken tillämpad på de specifika frågor och

problem som ställs i yrket (SHSTF, 1991).

Yrkesmoral finns också exempelvis inom hantverkaryrken och inom andra mer praktiska

yrken. Den är sällan språkligt formulerad, men utgör en viktig del av hantverkarens

yrkesstolthet och identitet. Den kan exempelvis handla om att se till att arbetet blir väl utfcirt

tiven där det inte syns (Koskinen, 1994).

Ofta blandas moral och moraliserande samman, trots att de psykologiskt ar varandras

motsatser. Moralen är något inre som man själv vill ftlja och rätta sig efter, medan

moraliserandet kommer från någon annan som i kraft av makt fcirsöker fü någon att handla på
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ett visst sätt. Medan moralen frigör kraft och är själ'ømotiverande, ger moraliserandet ofta

upphov till tonårsmässiga protestreakfioner och motverkar därför i regel sitt syfte

(Koskinen, 1994).

Ett sätt att skilja moral och egoism ät ar attdet som betrakfas som en moralisk handling eller

moraliskf ställningstagande förutsëltter att man bortser från egen intresset (Collste,1996) .

Den medvetna moralen kallas morallära eller etik. Funderingar om etiken, exempelvis dess

kunskapsteori, semantik och logik och om hur etiska begrepp fungerar och vilken betydelse

de har kallas metaetik. Moralen har två huvudkomponenter, nonner och värderingar. Normer

hanfor sig till handlingar och typer av handlingar. De kan vara rätta eller orëúta,utgöra en

plikt eller vara helt fördudna. Värderingar har att göra med vissa tillstånd som vi bedömer

som goda eller onda (Koskinen, 1994). Normer kan definieras som ett samlingsbegrepp frir

alla utsagor om det <inskv¿irda : Íätt, plikt, eller icke önskvärda: orâtt, förbjudet, hos

handlingar eller typer av handlingar. Värderingar betecknar moraliskf eftersträvansvärda:

goda eller avskyvärda: onda tillstånd eller ftirhållanden i världen. Normer utgörs av

föreskrifter om hur man bör eller inte bör handla. Den normativa etiken behandlar frågan hur

vi på ett genomtänkt sätt kan ta ställning till moraliska problem (Collste, 1996).

Ingen straffar dig direkt om du bryter mot en nonn, indirekt leder kanske upprepade brott mot

nonner att folk slutar lita på dig. Regler är handlingsföreskrifter fcirsedda med en sanktion

eller sanktionsmdjlighet. Bryter man mot en regel fär det mer eller mindre tydliga

konsekvenser. Vissa regler är så viktiga atl de upphdjs till lagar (Koskinen, lgg4).

Moralutveckling

Grunden till moralutvecklingen eller överjagets utveckling bildas före tre års ålder. Då bamet

blir mer rörligt - vid 8-9 månaders ålder är det viktigt för beteendet. Till att börja med är det

inte fråga om moral. Reglerna blir så småningom allt mer komplexa och ligger då till grund

for en mer nyanserad moralutveckling, med inlevelse i andras situation. Tendensen till
kognitiv assimilation visar sig på nya sätt mot slutet av barnets andra lermadsår. Barnet

reageral när dess egna normer hotas. Om barnet exempelvis konfronteras med ett välbekant

fclremål som är trasigt eller smutsigt ser vi att barnetreagerar och vill rätta till (Emde, lgSS).

Abstrakt tänkande är en förutsättning för att uppnå de högsta moraliska nivåerna. Detta

tänkande kan bara uppnås genom god språklig utveckling. Kohlbergs forskning visar på ett

samband mellan torftig språkutveckling och moralisk stagnation. Skolans uppgift blir därför

viktig när det gäller att främja utvecklingen till den autonoma moralens nivåer
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(Koskinen, 1994). Gilligan undersökte 25 collegestudenter angående moraluppfattning under

andra sfudieåret samt fem år efter collegeexamen. Hon fann att det moraliska omdömet hade

förändrats. Både männen och kvinnorna i gruppen överger absolutenunder perioden (med

detta menas att fcirmågan att kunna ta hänsyn till flera faktorer har utvecklats), men själva

obsoluten är olika. I kvinnornas utveckling kompliceras det absoluta budet om omsorg, till en

början definierat som att inte skada andra, genom upptäckfen av den personliga integritetens

krav. Denna upptäckt väcker anspråk på jamlikhet, uttryckt i rättighetsbegreppet, som

förändrar synen på relationer och vad omsorg är. För männen ifrågasätts absoluten sanning

och rättvisa, definierade i jämlikhets- och ömsesidighetsbegreppen, av erfarenheter som visar

på skillnaderna mellan andra och en själv.

Upptäckten av sanningarnas mångfald leder till en relativisering av jamlikheten i riktning mot

utjämning och ger upphov till en generös omsorgsetik. Det faktum att det finns en dubbel

bakgrund for de moraliska besluten gör bedömningen beroende av sammanhanget och leder

till en ny syn på ansvar och beslut (Gilligan, 1993). Av de tester som åir mest beprövade är

Kohlbergs moraltest om Hans den vanligaste'(Bilaga III). Teorin bakom Kohlbergs test

bygger på sex stadier som beskriver hur moraliskt omdöme utvecklas från bam till vuxen.

Kohlberg giorde en empirisk studie av 84 pojkar, vilkas utveckling han följde under mer än

tjugo år. Han fann bland annat att egoism hos tonåringar kn¡er an till en låg moralnivå

(Kohlberg, 1976). Flera andra forskare bl a Edwards, Holstein och Simpson har kommit

fram till att kvinnor sällan når Kohlbergs högsta stadier, - nivå fem och nivå sex. De flesta

kvinnor tyckfes hamna på tredje stadiet. På detta stadium tolkas moral i mellanmänskliga

termer och godhet är liktydigt med att hjälpa och glädja andra. Detta är den typ av godhet som

tillämpas i mogna kvinnors liv i den mån deras arbete utfcirs i hemmet. Kohlberg antyder att

ftirst om kvinnor träder ut i det manliga yrkeslivet - utanft)r hemmet - så kommer de att

upptäcka hur inadekvat detta moraliska perspektiv är och liksom märìnen, gå vidare till högre

stadier. Detta är stadier där relationer underordnas regler och universella rättviseprinciper.

Gilligan (1993) menar att Kohlbergs teori som bygger på studier av män inte är tillämpbar på

kvinnor.

Kohlbergs moralutvecklingsteori

Kohlbergs teori har som utgångspunkt aff det mänskliga beteendet inte kan förstås enbart

genom att studera individens beteende. Kunskap behövs också om hur individen uppfattar och

bedömer sitLtione.. Kohlberg uppfattar utvecklingsgången som ett språngvist förlopp där
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individen passerar olika stadier i ordningsfttljd. De sista stadierna, fem och sex, är det fä

vuxna som uppnår (Kohlberg, 1981).

Tre slags tänkande med olika stadier

Nivå 1 kallas prekonventionell moralnivå. Denna nivå kännetecknas av atttänkandet och

verklighetstolkningen är egocentrisk. I denna nivå finns två stadier. Stadium I kallas for Straff

och lydnadsstadiet dår det avgörande är att minimera det egna obehaget. Lydnaden sker för att

undvika bestraffning. Stadium 2 kallas ibland ftir naiv hedoism stadiet, barnet ftiljer regler frir

att bli uppmärksammat, belönat eller ft)r att tillfredstzilla sig själv. Rättvisa och jämlikhet ses

som en slags byteshandelsvara.

Nivå 2 kallas den konventionella moralens nivå. På denna nivå fciljer barnet regler fcir att bli

socialt accepterad. Barnet kan nu väga in vilka konsekvenserna kan bli för andra än barnet

själv då denne fattar ett beslut. I denna nivå finns två stadier. Stadium 3 kallas, snäll

pojke/flicka stadiet. I stadium 3 blir avsikten bakom handlandet viktigare ân resultatet, och

moraliskf beteende är sådant som uppskattas av andra. Stadium 4 kallas lag och ordning

stadiet. I detta stadium har det sociala perspek tivet fcirdjupats och individen strävar efter att

göra det som är rätt därför att det står skrivet så i lagen, bibeln, stadgarna eller att en

auktoritet säger att det skall vara så.

Nivå 3 kallas för den postkonventionella moralens nivå. I denna nivå ftiljs breda, generella

principiella rättviseregler av typen varje mdnniska rir lika mycket vr)rd. Handlingarnas

moraliska värde är mer beroende av de norrner principer och regler som ligger till grund för

dem, än vem det är som berörs. Även denna nivå har två stadi. Stadium 5 benämns Sociala

kontrakt och personligt ansvar stadiet. Här inser individen att de lagar och regler som tidigare

uppfattades som absoluta inte alltid gãr atttillämpa i en komplex situation. Regler och normer

situationsanpassas och generella principer börjar bli allt viktigare. Stadium 6 - utgör den

högsta formen av moraliskf tänkande, ett stadium som mycket ñ kanda människor har nått till
(utom Gandi, Martin Luther King, Moder Teresa).

Stadium 6 benâmns den universella samhällsprincipernas moralstadium. Den rätta handlingen

bygger på en frivillig och medvetet vald universell etisk princip som stämmer överens med

det egna sat'nvetet. Lagens anda bedöms som viktigare än dess bokstav (Gilligan, 1993;

Koskinen, 1994; Smith, 1993).
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Egoism

Jean Piaget gforde under 1940 och 1950- talen skillnad mellan egocentricitet och egocentrism.

Med egocentrism menade han barnets ofcirmåga att skilja på subjektiv och objekfiv, fantasi

och verklighet. Språkligt yttrar sig egocentrismen på det sätt att bam och vuxna har svårt att

skilja mellan de foreställningar ett ord eller en fas väcker hos dem sjalva och den betydelse

frasen eller ordet har för andra. Tankemäss ig! yttrar sig egocentrismen i oftirmåga att skilja

mellan de regler som barnet /den vuxne själv tänker ut och de lagar som gäller i naturen eller

samhällets lagar. På grund av detta kommer individerna in i kognitiv självgodhet: De tror att

de vet bättre än andra. Egocentrism är oförmågan till decentrering. Egocentricitet är

detsamma som självupptagenhet eller egoism (Egidius, 1978). De flesta psykologiska teorier

ser nåistan uteslutande till den enskilda människan och hennes individuella behov

(Nuber, 1998). Morton Hunt menar att den psykologiska forskningen fortfarande ägnar sig åt

små objektiva fenomen som till exempel hur människor genom beting kan fäs attreagerapä

olika sätt (Nuber, 1998). Socialpsykologin växte fram under 1920-talet. Då studerades mest

frågor som: Hur förändras en individs åsikt under grupptryck?. Denna "jag relaterade

ståndpunkt började inte låimnas generellt förrän under 1970- talet. Bortett från främst Piaget

var det först då forskning om egoistiskt beteende blev påwingad. Det berodde inte på rent

vetenskapligt intresse, utan på de tilltagande sociala problemen i samhället som fick forskarna

att uppmärksamma denna problematik Qrluber, 1993).

Enligt Ursula Nuber var yuppien 90- talets dominerande personlighetstyp. Det viktiga för

yuppien åir prestationer och ekonomisk framgång. Hans relationer till människor är ytliga,

ffller alltid en funktion, relationer skapas eller överges beroende på vad som bäst gagnar de

egna syfterna, karriären eller den ekonomiskanyttan. Yuppien är och ftrbli singel,

förhållanden sköter han på distans. Han är ytterst angelåigen om att snabbt göra karriåir. Enligt

psykologisk definition betecknas sådana egenskaper som narcissistiska. Det narcissistiska

beteendet kan förvandlas till en narcissistisk stöming när en människa som koncentrerar sig

på egenyttan blir alltmer ensam och inte fär nödvändig uppskattning utifrån. Siegfried

Tonscheid beskriver ftirloppet till narcissistisk störning som att þlan och hänsynslösheten

som tidigare framjade karriären, fär till resultat att han isoleras från andra. Hans lättkränkthet,

som tidigare giorde varal<tiga relationer omôjliga, leder till att han inte heller nu kan f,rnna

hjälp. Detta beror på att narcissisten inte kan erkänna sina svagheter och ibland inte ens är

medveten o- d"*. Det tycks som om tecken på narcissistisk personlighet rent av är
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efterfrågade i vårt samhtille. Dessa drag hjälper människan att hävda sig i ett samhälle inriktat

på konkunens och konsumtion (Nuber, l99S).

Psykoanalytikern Harry Staeck Sullivan menar till och med att det vi tror âr ett

karleksfrirhållande inte är något annat än en afftirsförbindelse. Han menar att

kärleksrelationen är en situation där människornaavlalar att "följa spelets regler för att râdda

vår prestige samt vår känsla av överlägsenhet och personlig ftirtjanst (Sullivan, 1953). De

flesta psykologiska teorierna bekraftar att relationer endast fungerar när det råder balans

mellan att ge och ta. Istället för att inse att vi är egoistiska väljer många den bekvåimaste

vägen. De vill inte erkänna att det liv som vi önskar oss är avhängligt av vilket slags

människor vi ¿ir- det är avhängli g[. av vär karakt¿ir. Flertalet individers karaktär präglas i hög

grad av egoism Q'{uber, 1998). Erich Fromm menar att egoism betyder att"jagvill ha allting

f<ir mig själv; att jag inte är road av att dela något, utan av att ëiga; att mitt habegär måste bli

stÖne, för om det är mitt mål all àga, tir jag desto mer ju mer jag äger" (Fromm, 1994). Detta

ägande handlar inte enbart om materiella ting, vilket sökandet efter "iffe utveckling" och

"insikt" visar (Nuber, 1998).

En fcirklaring till 1900- talets egoismutveckling ger Philip Cushman. Han ser ett samband

mellan utvecklingen av egoism i samhallet och den välftird som industrialiseringen forde med

sig fcir allt bredare grupper. Västvärldens ekonomier är avhängliga av en kontinuerlig

produktion och konsumtion av onödiga produkter. Då behcivs det människor som är beredda

att "spela med". Människor med ett nytt själv som uppfyller ekonomiernas behov. Cushman

menar att detta moderna själv är ett tomt själv som ständigt försöker fulla tomheten med

konsumtionsvaror, kärlekspartner, framgång och erfarenheter. Som en följd av detta köper

människor produkter även om de inte behöver det men människor med ett tomt själv har allt¡d

ett behov (Cushman, 1990). Västvärldens individers många valmöjligheter tvingar honom att

fundera över frågor som "Vad vill jag?" Varken på arbetet eller på fritiden finns några

riktlinjer langre. Var och en måste gå sin egen väg och har många möjligheter att utforma

denna väg på ett individuellt optimalt sätt. Livet blir till ett slags varuhus där individen strövar

runt och väljer de varor denne anser passa bäst. Väljer individen fel f<irsöker denne rätüa till
felet i kundtjänst. Individens avgörande kriterium för dennes beslut är den individuella

lyckan. Eftersom det inte finns några bindande riktlinjer som det går att orientera efter, anser

individen ett beslut vara riktigt när det àr bra ftir individen sjalv. Denna självupptagenhet

beror på den reella avsaknaden av existentiella problem. Människor som inte kan fä tag i mat
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har inte tid att fundera över sina andra behov och hur de bast kan tillfredsståilla dem

(Cushman, 1990).

Trots att det gått ungeftir 20 år sedan socialpsykologerna b<irjade studera mellanmänskliga

relationer, och inte endast den enskildes upplevelse i påverkan från gruppen, är området

fortfarande ett tåimligen outforskat område ftir psykologer (Nuber, 1989). C. Daniel Bateson

anser att området tir tabubelagt eftersom psykologerna sk¿ims över att tala om sanningen om

människan. De vill inte på vetenskaplig grund bekräfta det som alla redan vet, nämligen att

människan är asocial. Då hon intresserar sig för andra är det bara ft)r att det kan gagna henne

själv (Bateson, 199O).Ursula Nuber (1998) menar att de flesta relevanta forskningsarbeten

bekräftar att "människan som social varelse" är en ren fantasiprodukt. Psykoanalysens

grundare Sigmund Freud var övertygad om den grundlàggande måinskliga asociala inställning.

Han menade att kärlek till "sin nästa" utan motprestation strider fullständigt mot människans

natur (Feud, 1995).I psykoanalytisk teori betraktas den andra människan som någon som

tillfredsställer behoven och därmed fuller en funktion (Cullberg, 1994). Maslow är berömd för
' sin teori om behovsheriarki, dar det högsta mänskliga behovet är självfcirverkligande. Han har

även beskrivit karaktaren hos en sjalvfcirverkligad människa. Han ansåg att dessa människor

kan vara ovanligt och oväntat skrupelfria. Det gör det möjligt f(ir dem att vid behov vara

kyligt distanserade i en omfattning som vida övergår genomsnittsmänniskor. Dessa mÊinniskor

är oberoende av andra människors åsikter. Sjåilvf<irverkligandet blir ett hinder i vidare psykisk

utueckling, de stannar kvar på en nivå som für dem att handla egoistiskt (Nuber, l99S).

Forskning visar att människor hjälper andra av friljande skal:

- Vi förväntar oss en bel<ining. Den kan bestå i att känna egen tillfredsställelse med sina

handlingar.

- Vi forsöker undvika bestrafTning.

- Vi hjälper andra för att reducera den medkänsla vi hyser för dem.

- Vi hjËilper individer som liknar oss själva (Borkenau, 1991).

Egocentriska tankar htijer idrottarens spänningstillstånd. Detta avspeglas i dennes beteende.

Dennes ftirnimmelsevärd krymper, iakttragelserna blir negativa och han/ hon våndas inför den

nära framtiden. Viktiga klockslag eller överenskommelser kan bli helt bortglcimda. En
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idrottsutövare som är försjunken i sina egocentrerade tankar överdriver sina fel och deras

betydelse. Dennes smärttröskel sjunker (Jansson, I983).

Empati

Empati kommer från det grekiska ordet "empatheia" och översätts till "ink¿innande". En

allmän betydelse av ordet empati är att upplevelse- eller känslomässigt "veta" vad en annan

människa k¿inner i ett givet ögonblick. Empati kan ftirmedlas på olika sätt, exempelvis genom

minspel och kommentarer. En ftirutsättning f<ir empati är att kunna skilja mellan egna känslor

och motpartens (Holm, 1987). Gladstein har identifierat l8 olika typer av empatisk förmåga.

Han anser att det kan finnas ännu fler variationer av empatisk förmåga som är relaterade till

olika utvecklingsnivåer i vårt liv. Det fakfum att det finns många olika slags empatisk

ftirmåga gör att det kan vara en orsak till att det inte gãr att generalisera vad som är empatisk

ftirmåga. Mätning av empatisk förmåga är svårt eftersom det inte finns någon gemensam

utgångspunlf för femomenet "empati" (Gladstein, 1987).

Enligf filosofen Hune är empati en moralisk egenskap. Empati ffir måinniskor att känna

rnotivation att vilja göra gott. En annan filosof, Sartre ansåg att ömsesidig samstämmighet var

ett hot. Han ansåg attvarje individ skulle bygga upp sin egen värld separat från andra

märuriskor. Empatisk förmåga hos analytiker såg Sartre som ett hot mot den existensiella

friheten hos mânniskan (Olsen, 199 I).

Empati kan också beskrivas som en process med verbal och icke verbal kommunikation. En

föruts¿ittning frir att vara empatisk ar att det finns en motivation att vilja lära känna en annan

människa. Att undvika ögonkontakt och attavbrytamotparten kan uppfattas som oempatiskt

(Sarvimäki & Stenbock-Hult, 199 1).

Eisenberg - Leonn har kommit fram till att könsskillnader vid jamfcirelse av olika empati-

studier har varit motstridiga och att skillnaderna berodde på att mätrnetoderna varit olika.

Deras forskning har även visat att skillnaderna också berodde pãatt män och kvinnor har

olika uttryckssätt i sin empatiska frirmåga (Svärdsson - Morgell, 1994).
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Beskrivning av empati utifrån psykoanalytisk teori

De flesta psykoanalytiska författare är eniga i beskrivningen av empati som fenomen (Holm,

1987). Empati ses som en neutral och värderingsfri term men har i vardagsanvändningen fått

en positiv innebcird. Empatisk fcirmåga är f<irmågan att kunna sätta sig in i och fcirstå en annan

människas känslor och psykiska situation. Situationen skall sedan studeras objektivt för att

man slutligen skall kunna fatta ett beslut om hur man på bästa sätt bcir tillmotesgå personen.

Modern psykoanalytisk utvecklingspsykologi ser utvecklingen av den egna identiteten och

relationer till andra som central i personlighetsutvecklingen. Utvecklingen av dessa funktioner

antas fortsätta hela livet. Människor varierar i denna utveckling beroende på deras biologiska

villkor och miljöbetingelser de haft. Den känslomässiga utvecklingen skiljer sig alltså åt.

För att kunna agera empatiskt kravs det att personen kan integrera två psykologiska aspekfer,

den kognitiva/intellektuella och den affektiva/känslomässiga. De kognitiva inslagen är till
största delen förmedvetna i form av minnen och sinnesintryck. Kânslor finns ofta lagrade

omedvetet men kan med viss ansträngning till en del bli medvetna. I samspel med en annan

person som vi försöker förstå spelar dessa kognitiva funktioner stor roll. Minnen dyker upp

och påminner oss om hur vi sjalva har reagerat i olika situationer (Holm, I9S7).

Beskrivning av empati utifrån teorier om socialt rolltagande.

Socialt rolltagande är en personlighetsteori som utgår från antagandet att bamets utveckling

av sin självuppfattning och uppfattning av andra bygger på dess frirmåga att inta olika sociala

roller. Empati enligt socialt rolltagande teori beskrivs som f<irmågan att ta den andres roll.

Empati innebär att ta hänsyn till vad ens handlingar för med sig för andra människor. Att vara

empatisk innebär att anpassa sitt uppträdande efter omgivningens behov och krav. Eftersom

en empatisk läggning mer eller mindre garanterar ett framgångsrikt rollspel, utvecklas det en

god social sjalvkansla och en positiv attityd till socialt umgänge hos empatiska personer. Den

oempatiske personen är osmidig i sitt rollspel och socialt klumpig. Eftersom denne inte kan

ftirutse andras informationsbehov kommunicerar denne ineffektivt och drar sig undan socialt

umgänge.

Sammanfattningsvis betonar rollteorin den intellektuella bedömningen av den andres känslor.

Empati ses då som ett personlighetsdrag. Rollteorin intresserar sig f<ir det empatiska beteendet

och konsekvenser av detta ft)r individen. Psykoanalysen betonar vikten av samspel mellan

känsla och intellekt (Holm, lgï7).Empati ses som en inre forståelse (Cullberg, 1992).I en

empatisk miljö frän{as samspel snarare än konkurrens och värden som inte måits i pengar,



20

som omtanke och solidaritet lyfts fram (Sylvander, 1992).I individuella idrotter och i

synnerhet i elitidrotten vill idrottsutövaren påvisa sin kompetens i förhållande till andra.

Framgång leder till publicitet, materiell trygghet, pengar och förtroenden (Jansson, 1983).

Av detta skulle kunna tolkas att den individuella idrottens grund inte ger förutsättningar ftir en

empatisk utveckling.

Sammanfattning av litteraturen med hänvisning till det som den fcireliggande studien skall

handla om.

- Egoism hos tonåringar knyter an till en låg moralnivå (Kohlberg, 1976).

- Hög grcdav självcentrering och dåligt utvecklad empatisk formåga hör ihop (Holm, 1937).

- Det finns könsskillnader beträffande moral och empati (Gilligan,l 993, & Bramstång , lg82)
- Kvinnliga idrottare i de individuella idrotterna som presterar battre än de öwiga visar högre

grad av självcentrering (Williams, 1980).

- Personlighetsdragen hos elitidrottande kvinnor och män är mycket lika

(Weinberg & Gould, 1995).

SYFTE

Huvudsyftet àr att studera sambandet mellan personlighetsegenskaperna egoism, moral och

empati och deras betydelse för prestationen i de individuella idrotterna friidrott och simning

bland ungdomsidrottare. Ett delsyfte àr att belysa eventuella skillnader i egoism, moral och

empati mellan elitidrottarna och de övriga i respektive grupp, samt eventuella könsskillnader.

Med dessa indikationer som grund formulerar jag mina hypoteser. (Det som skiljer egoism

och låg moral ãtt ëtr att ett moraliskf handlande förutsätter bortüagande av egeninteresset. I
individuella idroffer är det just egenintresset som är av vikf för den egna prestationen.)

- Högre nivå av idrottsutövning hos ungdomar i individuella idrotter samspelar med låigre

empatisk nivå samt högre gradav egoism

- Det finns könsskillnader beträffande moral och empati.
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METOI)

Undersökningsgrupper

Jag valde att undersöka idrottande ungdomar eftersom en av de viktiga forskningsområdena

som idrottspsykologiska forskare har att inrikta sig på i framtiden är enligt Vealey

(Rosenberg, 1988)idrottande ungdomar. De ungdomar som deltog i studien kom från en

simklubb i Kalmar, friidrottsklubben i Färjestaden och friidrottsgymnasiet i Växjö.

De kriterier jag anvÉinde fcir att definiera elitidrottare i friidrott och simning är utarbetade av

Feltz och Ewing (1987).

Individer som tillh<ir någon av följande kriteriegrupper är elitidrottare:

a) Olympiakandidater

b) Deltagare i nationella mästerskap

c) Deltagare i elittrrining eller uttagna till landslagsläger

d) Deltagare som upprepade gånger placerat sig bland de fem basta i tävlingar i sin

åldersgrupp

Enligt Feltz &, Ewing skall de dessutom ha deltagit i sin idrott i minst tväär

(Feltz & Ewing, l9S7). Övriga idrottare betecknas som icke-elit. De grupper av idrottare jag

valde hade flera idrottare tillhörande högsta nationella nivån. Sammanlagt deltog 41 individer

i undersökningen.

Tsbell 1. Beskrívning øv de olika gruppernø i undersökningen

Män Kvinnor Totalt
Elit Icke- elit Elit Icke- elit

Friidrottswmn. 9 0 10 0 t9
Friidrottare 1 I J 6 11

Simmare 2 4 J 2 11
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Tabell 2. Beskriving at,undersökningspersonernas ålder (Å) och prestationsnivå qvseende elit (E) och icke-
elit (E).

Simmare Friidrottare Friidrottsgymnasiet
EIEEIEEIE

Ä
t4 0 0 I 4 0 0
15230100
162 0 1 1 8 0
l7t20150
18002060
190100 00

Instrument

Följande tre psykologiska frågeformul¿ir valdes, Task and Ego Orientation in Sport

Questionnaire, (TEOSQ) (Duda, 1992), empati- test ( Mehrabian, & Macleod,1972) och

moraltest "Historien om Hans" (Kohlberg, 1958). TEOSQ är väl anvånt, validiteten och

reliabiliteten bedöms vara hög enligt undersökningal av 74 studier där frågeformuläret

användes (Duda, 1998). Ett möjligt alternativ till TEOSQ skull kunna vara "Cognitive

Activity During Competition (CADC). Syftet med detta frågeformulàr ar attundersöka

tankemönster hos tävlingsidrottare. Reliabiliteten på detta frågeformulär är okänt (Ostrow,

1996). Det är svårt att finna empati- test som är beprövade och mäter flera empatiska

egenskaper. Det frågeformulär som jag valde avser att mäta empatisk f<irståelse och

empatiskt beteende. Det är ett lättförståeligt och ändamåls enligt test för de individer jag

avsåg testa. Ett alternativ till detta test är Inter personal Reactivity Index (IRI) (Davis, 1983).

Detta test avser mäta empatisk forståelse, medkänsla, känslor av obehag som kan uppstå i

spända och konfliktfyllda sammanhang inom personen, samt inlevelseftirmåga i fantasi

händelser exempelvis i bokform eller film. Detta test genomförs med en dator. Reliabiliteten

bed<ims vara hög (Davis, 1983). Moraltestet bygger på Kohlbergs intervjuer, som fütt namnet

"The Measurement of Moral Judgment (MJI) (Colby, etal.,1987). Detta test har inte använts

i idrottspsykologisk forskning, men varianter av testet hat anvânts ( Hall, 19Sl). Ett alternativ

test är "The defining Issues Test" (DIT). Detta test är använt flera gånger under 1980 och

1990 talet (Duda, 1987). Undersökningspersonen ställs har infcir 72 frägeställningar.

Reliabiliteten och validiteten bedöms vara hög (Moon, 1986). Mitt motiv till att inte välja DIT

var att det åir ett tidskrävande test med många frågeställningar. Eftersom jag lat testa idrottarna

med tre tesf var det viktigt att det var tre korta och så okomplicerade som möjligt, speciellt

med tanke pâ att det handlade om undersökningspersoner under utveckling. Jag kunde alltså
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inte vara säker på att de skulle fcirstå alla begrepp och ord i mer avancerade tester. För en

utförlig beskrivning av de test jag anvånde hänvisar jag till bilaga V.

Procedur

Undersökningen genomfördes i november2O00. Jag kontaklade ansvariga tränare i Kalmar

och i Växjö ftir att ñ tillåtelse att utföra min enkätundersökning i respektive idrottsgrupp. Jag

informerade försökspersonerna via brev som skickades till deras ledare en vecka innan jag

genomförde datainsamlingen i samband med deras träning. I informationsbladet (Bilaga IV)

framgick vem jag var och att syftet med mitt besök var att g<ira en undersökning om moral,

egoism och empati med hjälp av enkäter na. Samtliga enk¿iter som delades returnerades

ifollda.

Enkâterna databearbetades i SpSS (Aronsson, 1999).I SpSS lade jag in Idrottskod som

variabel 1, prestationsvärde lade jag in som variabel 2,moralvàrde lade jag in som variabel 3,

empatiskt värde lade jag in som variabel 4 och egoism värde som variabel 5.

à;, . '.t: .

Metoddiskussion ':'F

Personlighet visar sig i beieendet. Observation av beteendet är det lämpligaste för att studera

personlighet (Carmichael,1970). Personlighetsegenskaper som moralisk fcirmåga, låg

empatisk förmåga och högt sjalvf<irtroende kan vara svårt att uttolka från

beteendeobservation. Dârför anser jag att enkätundersökning lämpar sig bast.

Tidigare forskning inom personlighet och idrott har haft problem med att definiera

elitidrottare kontra andra idrottare (Feltz & Ewing, I987).I den aktuella studien har

definitionen giorts enligt den metod som rekommenderas avFeltz& Ewing (1987). Det är en

av studiens starka sidor. Den stora svagheten med studien är de alltftr få

undersökningspersonerna. Det ñr till följd att resultatet av den statistiska analysen bör ses

med kritiska ögon. Detta eftersom statistisk analys av små grupper ofta är svåra att dra

slutsatser av. Eftersom varje undersökningsperson fullde i tre frågeformulär blev det

sammanlagt I23 frägeformulär att bearbeta. Det är ett relevant antal för en studie på

magistemivån i psykologi. En annan svaghet med studien är kontaktmetoden. Den kan inte

anses vara helt slumpmässig eftersom tränaren för respektive undersökningsgrupp

kontaktades. Därmed var det inte ett slumpmässigt val avseende de medverkande grupperna.
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Det slumpmässiga urvalet bestod i att ingen kunde ft)rutsäga vilka som skulle vara på

respektive träning då undersökningen genomfördes.

Eftersom parametrarna i min undersökning var normalfördelade och jag hade oberoende urval

samt inget bortfall kunde jag använda t-test. Tvåsvansad, eftersom mina hypoteser var öppna.

Det är ett rekommenderat test vid beräkningar i små grupper.

REST]LTAT

Redovisningen av resultaten i undersökningen genomförs i fem delar

l. Jämförelse inom varje grupp avseende skillnader mellan elit och icke elit sarnt
kcinsskillnader inom gruppen.

2. Jåimfcirelser mellan grupperna avseende empati, moral och egoism.

3. Könsskillnader mellan undersökningens samtliga män och kvinnor avseende empati,
._moral och egoism

4. Eliten i undersökningen jämförs med icke eliten avseende empati, moral och egoism.

5. Elitgruppen friidrottsgymnasiet jämförs med eliten i friidrottsgruppen och eliten i
simmargruppen tillsammans.

Beskrivande resultat

Friidrottsgymnasiet

Denna grupp bestod enbart av elitidrottare. lnom gruppen fanns det könsskillnader avseende
empati samt moral. Kvinnorna visade högre gtad av både empatisk förmåga (t:6,2; dÊl7;
p0,00) och moralisk förmåga (t-1,7; dar_l7;y0,02).

Tabell 3. Könsskillnader i friidroltsgtmnøsiegruppen qvseende empati- och morql medelvrirde.

Kvinnor Män
n:10 n:9

Empati 55 t4
Moral 5,5 3.4
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Simmare

Det fanns inga könsskillnader eller skillnader mellan elit och icke- elit.

Tabell 4. Jcimförelse mellan mcin och kvinnor i simmargruppen wseende TEOSQ-, empati- och
moralmedelvcirde.

Tqbell 5. Jcimförelser mellqn elit (E), ¡cke- elit(IÐ) och kön i simmargruppen qvseende TEOSQ-, empati- och
moralmedelvcirde.

Friidrottare

Det var endast två måin i gruppen. Därför gjordes inget test beträffande k<insskillnader. Det

fanns inga skillnader mellan elit och icke- elit.

Tabell 6. Jcimförelse mellan elit @) och icke- elit (IE) ifriidrottsgruppen qvseende TEOSS-, empati- och

morqlmedelvcirde.

Elit Icke- elit
n:4 n=7

TEOSQ 24 27

Empati 32 37
Moral 4 5

Kvinnor Män
n:5 n:6

TEOSO 25 25
Empati 43 40
Moral 5 5

Kvinnor Män
E IE *-E IE

n:3 t=2 r=2 n=4
TEOSQ 26 25 22 26

Empati 4T 44 37 43

Moral 5 5,5 4,5 5
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Jämfìirande resultat

Den enda skillnaden jag fann mellan grupperna var mellan friidrottsgymnasiet och

friidrottarna. De skilde sig med avseende på TEOSQ. Friidrottsgymnasiet visade hrigre grad

av egoism (t-'2,1; dÈ28; p:0,04).

Tobell 7. Jcimförelse mellanfriidrottsgtmnasiegruppen ochfriidrottsgruppen avseende TEOSQ medelvrirde.

Friidrottsgymnasiet Friidrottama

n:19 n:l1
TEOSQ 25 22

En jämförelse mellan samtliga män och kvinnor visade att kvinnor visade högre grad av

empati (F4,1; dË39; p0,00) samt högre grad av moral (F2,2; dÈ39; p0,03) än måin.

Tabell 8. Jcimförelse mellqn samtliga mcin och kvinnor qvseende empati- och moralmedelvrirde.

En jamfcirelse mellan samtliga elitidrottare i undersökningen och samtliga icke- elitidrottare

visade att det fanns en skillnad. Eliten visade högre empatisk förmåga åin icke- eliten (t:3;

dF39;90,05).

Tobell 9. Jcimförelse mellqn samtliga elitidrottare mot samtliga icke- elitidrottare avseendB empatimedelvcirde.

Elit Icke- elit

n:28 n:13
Empati 37 26

Kvinnor Män

n:24 n:17
Empati 48 t4
Moral 5 4
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Det fanns inga skillnader mellan elitgruppen friidrottsgymnasiet och eliten i friidrotts- och

simmar grupperna.

Tabell 10. Jcimförelse mellanfriidroltsgtmnasiegruppen och elitenfrånfriidrollsgruppen sqml simmargruppett

qv se en de TEO S Q-, em pa ti - oc h mor a Im e de lvcir de.

Friidrottsgymnasiet Owig elit

n:I9 n:9
TEOSQ 25 22
Empati 36 4t
Moral 4.7 4.4

DISKTISSION

Friidroltsgymnasiet

I denna grupp fann jag skillnader mellan k<inen. Kvinnoma visade högre grad.?.y empatisk och
. ,t: c i

moralisk fcirmåga. Bramstång (1982) menar att empati anses höra till kvinnlighet. Mehrabian

& Macleod (1972) utvecklade det empati test jag använde. I deras ursprungstest fick kvinnor

generellt hrigre poäng än män. Med stöd av detta fick jag ett förväntat resultat angående

empatisk ftrmåga.

Jag finner inget stöd i litteraturen som förklarar varför kvinnorna visade högre grad av

moralisk formåga. Gilligan (1993) menar att kvinnor ofta inte kommer högre än till det tredje

stadiet. Det är på detta stadie som godhet är liþdig med att hjälpa och glädja andra.

Kohlberg (1976) menar att egoism hos tonåringar knyter an till en låg moralnivå. Om männen

hade visat h<igre ego värde än kvinnorna skulle det med stöd av Kohlberg gä att förklara

skillnaden i moralisk f<irmåga.

Simmare

Det fanns inga skillnader i denna grupp. Min bakgrundslitteratw kan inte ge några

förklaringar till detta. Som åskådare och simmotionar har jag följt sirnmargruppen under flera

år. Min ftrklaring till avsaknaden av skillnader grundar sig på det faktum att gruppen är

homogen. Ihdividerna har tränat tillsammans upp till två pass per dag under flera år. Eftersom

de har tillbringat så pass mycket tid tillsammans kanske de har påverkat varandras
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personlighets utveckling? Till skillnad från deltagama i friidrottsgymnasiet som har Småland

som upptagsområde, är simmarna uppwxna runt samma ort.

Friidrottare

Det fanns inga skillnader mellan elit och icke elit i gruppen. Jag tror att en orsak kan vara att

rekryteringen till gruppen sker uteslutande från Färjestaden med närområde. Efterjag hade

bearbetat resultatet tog jag kontakt med tränaren och frågade honom hur han hade rekryterat

gruppens deltagare. Han svarade att gruppen bestod av individer som började med idrotten för

att kamraten ingick i gruppen. Jag anser att det utmÊirkande f<lr gruppen var att den sociala

sammanhållningen tycktes vara det vikfigaste motivet till att deltaga i gruppens aktiviteter.

För tonåringar är kamratskapen viktig och de påverkas av varandra i sätt att kla sig och i andra

uttrycksformer för personlighet. Det är darfor troligt att deras värderingar angående empati,

moral och egoism var likartade.

JämfÌirande diskussion

Elitgruppen friidrottsgymnasiet jåimfördes mot eliten i friidrottsklubben och eliten i

simklubben. Det fanns inga signifikanta skillnader. Detta tolkar jag som att eliten i min

undersökningvar en ganska homogen grupp avseende moral, empati och ego.

Friidrottsgymnasiegruppen visade högre grad av egoism än friidrottsgruppen. Det var ett

ftirväntat resultat. I inledningen gav jagflera exempel på svenska idrottare i individuella

idrotter som visat egoistiska tendenser. Friidrottsgymnasiegruppen bestod enbart av

elitidrottare.

Som jag tidigare skrivit om, kan det vara mer sociala faktorer än idrottsintresset i sig som

pràglar såväl friidrottsgruppen som simmargruppen. I dessa båda grupper upplevde jag att det

fanns en slags "laganda" trots att det handlar om individuella idrotter. Kanske berodde det på

att "icke-eliten" inte ansåg sig vara i prestationsmässig närhet till eliten och kande darmed

inte motivation till att tävla mot dessa under träningarna? För friidrottsgymnasiegruppens del

handlar det troligen om individer som har varandra som svåraste konkurrenter på

tävlingsareiroma och som de tråinar med och mot. För att utveckla begreppet "att träna mot"
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ger jag följande exempel. Jag fick vara med på ett l5 km kuperat löppass i skogen, deras

fcirsta efter ett kortare lov. Gruppen bestod av sprinters, medeldistans- och långdistanslöpare

(i det[a sammanhang, 5000 meters löpare) och omfattade nio personer. Tempot var ganska

högt från btirjan och ökade allt eftersom kilometrama awerkades. Jag sprang och småpratade

med en löpare. Efter drygt nio kilometer upptäckfe vi att vi var ensamma. I samma stund kom

en långdistanslöpare upp jåimsides med oss och sa att de övriga hade sprungrt sig så trötta att

de fick vända. Detta pratade jag med deras tränare om. Han sa att det brukar bli lite "ruschigt"

första passet efter ett uppehåll.

Då träningsfarten är så hög att majoriteten av elitlöparna väljer att inte fullftilja det planerade

passet går det ftir snabbt. Alla elitidrottare ftir lära sig att tävling och träning nära den

maximala f<irmågan bryter ned kroppen och ökar risken att ädra sig skador och/eller

ftrþlningar. Det är under vilan som kroppen bygger upp och förbättras. Det tyder på orutin

atitràna i ett högre tempo än det planerade tempot. Elitidrottare vet detta och den enda

fcirklaring som jag kan tänka mig till att de tränade mot varandraàr aIt det var en

prestationsmätning. Individerna ville skaffa sig ett psykologiskt övertag mot sina

träningskamrater som är deras värsta kc.rkurrenter i tavlingar, genom att prestera bättre på

träningen.

Enjamftirelse mellan samtliga kvinnor och män visade att kvinnoma hade h<igre moralvärde

samt högre moraliskt våirde. Mina funderingar kring detta har jag framlagt i diskussionsdelen

om friidrottsgymnasi et.

Elitidrottarna hade htigre empatiskt värde än icke-eliten. För att diskutera om detta faktum

knyter jag an till de indikationer jag beskrivit i bakgrunden om att flera elitidrottrare har visat

egoistiska tendenser, samt mitt resultat som visade att elitidrottargruppen Friidrottsgymnasiet

hade htigre värde av egoism ân friidrottsgruppen. I bakgrunden har jag skrivit att empatiskf

uppträdande inneb¿ir att anpassa sitt uppträdande efter omgivningens behov och krav. Att inte

anpassa sitt uppträdande efter omgivningens behov och krav är ett egoistiskf beteende. Ulla

Holm (1987) menar att hög grad av självcentrering och dåligt utvecklad empatisk fcirmåga hrir

ihop. Med stöd av detta borde elitidrottarna fÌitt lagre empatiskt varde jamfört med icke-eliten.
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Framtida forskning

I min undersökning fann jag att elitgruppen Friidrottsgymnasiet visade högre grad av egoism

än friidrottsgruppen. Det hade varit intressant att undersöka vilka friidrottare som visade

högre grad. Jag spekulerar i att det mójligen kunde vara medeldistansarna i gruppen som stod

för skillnaden. Det borde vara viktigare för en 800m löpare att uppträda egoistiskf ¿in för

exempelvis en kulstötare. Vid starten i ett 800m lopp måste lciparna våirna om en lämplig

kipposition. Ofta innebär det att löparen knuffar sig fram. Medeldistanslöparen har en fusisk

kamp med sina medt¿ivlande. Kulstötare, längdhoppare och hdjdhoppare kan inte uppleva

samma kamp i själva tävlingsmomentet. Det vore också intressant att undersöka om skillnader

i egoism föreligger innan de b<irjar med idroff och hur den förändras beroende på vilken gren

inom friidrott individen väljer atl àgna sig åt.

Jag har upplevt att i idrottspsykologisk litteratur beskrivs egoism så som en företeelse rent

generellt inom idrotten. I den mån författiarna tar upp företeelsen gör de i regel ingen

åtskillnad av egoism i individuella idrotter eller i lagidrotter. Kanske skulle det vara rimligt att

antaga att egoism hos enskilda spelare i lagsport inte gagnar laget och att det därmed borde

vala en sällsynt ft)reteelse inom dagen elit i lagsporter? Det har inte gätt att finna någon

litteratur som belyser denna frågeställning. Kanske har problemområdet înte ansetts vara

tillräckligt viktigt för att undersökas? Borde det inte finnas skillnader i egoism mellan

individuella idrottare och lagidrottare på elitnivån? Det är först på elitnivån som idrotten blir

en så central del i idrottslivet att det inte kan finnas "utr5mme" för utpräglade individualister

inom lagidrottema. Att yttra sig om egoism inom idrotten ur generell synpunkt anser jag vara

oklokt eftersom det saknas akfuell forskningsunderlag inom ämnet "egoism och idrott".
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Bilaga I



' Inre och yttre motivationsfaktorer für idrottsdeltagande (TEOSQ)

J. DUDA & J. NICHOLLS.

Översatt och bearbetad av: Björn Carlsson, Institutionen ftir tillämpad psykologi (ITP), - Lunds

Universitet & Centrum für Idrottsvetenskap (CIV), - Högskolan i Halmstad.

Läs paståendena nedan och ange i vilken utsträckning Du personligen håller med om varje påstående

genom att ringa in det alternativ som st¿immer båist på Dig. När känner Du Dig framgangsrik i idrott?

Med andra ord, när k?inner Du att en idrottsaktivitet har gått riktigt bra ftir Dig?

Jag känner mig mest framgångsrik i idrott när...

Tar helt
avstånd

Tar
avstånd

Neutral Instãmmer Instämmer
helt och hâllet

l. Jag är den enda som kla¡ar spelet eller

ftirdigheten.

2. Jag låir mig en ny ftirdighet och det flar mig att

viljaträna mer.

3. Jag kan göra bäthe ifran mig ?in mina kompisar

4. De andra inte åir lika bra som jag.

5. Jag lär mig något som ä¡ roligt att göra.

6. Andra gör bort sig men inte jag.

7. Jag lär mig något nytt genom att tråina hårt.

8. Jag arbetar riktigt hårt.

9. Jag gör mina poling sjåilv.

10. Något jag låir mig fär mig att vilja träna mer.

I 1. Jag ¿ir b¿ist.

12. En fÌirdighet jag lär mig känns helt rätt.

13. Jag gör mitt allra bästa.
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Tack fÌir Din medverkan!
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Empa t ienkåi t
A.Mehrabian & C.Macleod. översatt vid Högskolan
Karlskrona /Ronneby

Sätt ñr varle fråga kryss i l¿imptig ruta. Kryss åt vänster Ueqa.el att du inte inslämmer i paståendet (ju

il*gr" åt vinsteùestá mindreìns-tåmmer du), medan kryss åt höger betyder att du inst?immer i pastå-

end-et (u längre åt höger desto mer instämmer du)'

lnståmmcr
intc alls

lns!ãmmcr
tuUständig

1. Det gör mig ledsen att se en ens¿un Person t

en grupP.

2. Fotk gör fìir stor affÌir av djurens känslor'

3. Jag tycker ofta att det ãr besvåirande, n?ir folk

visar tillgivenhet offentligf .

4. Jag btir fÌirargad på bedrövade måinniskor' som

bara tycker sYnd om sig själva'

5. Jag blir nervös om andra runt omkring mig

verkar neryösa.

6. Jag tycker det åi¡ Fanigt, när folk gråter av glädje'

7. Jag har lätt ftjr att bti känslom?issigt engagerad i

en våins problem.

8. tbland kan texten i en kärleksvisa röra mig djupt'

9. Jagharl¿ittforattfìlrlorakontrollen,närjagkom- D ÚÜtr t fl fl O tl
mer med dåliga nYheter titt fotk'

10. Fotkomkringmigharettstortinflytandepå O Qtrtr D ¡ O tr tr
min sinnesstämning.

11. Deflesrautlänningarsomjagträffatverkade El fl cl E 0 tr El tr E
kytiga och likgittiga.

12. Jag skutte hellre vilja vara socialarbetare åin tr o fl El fl tr tr tl fl
a¡beüa på en verkstadsskola-

ll. Jag blir inte upprörd bara ftir att en vän beter tr E rl r: 0 tr tr tr tr
sig upPrört.

14. Jag tycker om att se folk öppna presenter'

15. Ensamma måinniskor tir antagligen ovåinliga'

t6. Att se fotk gråta gör mig upprörd.

trtrtrEnEflgLl
DEEoou¡trtr

n'fltr0¡tf] trE

trtrtrtr8trD8tr
trDEtrEf]trI]E

rI1 trtrtrtrtrtr0

NOEtrOTÚEIfI

r]úlfltrtrtrtrtrfl
fr0EUEDflnÚ

otrtrtrDCItrltr

ODÛDÚ!fN¡
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17. En del sånger gör mig glad.

lns¡á¡nmcr lnståmmc¡
¡ntedþ : tuthtåndiltDEItrntrtrDÈ5

18. Jag lever mig verkligen in i ktinsloma hos perso-
nerna i en roman.

U D N trfI D O Ð tr

19. Jagblirmycketarg,ntirjagsernågonbliillabe- tr tr tr tr ¡ D E Ct tr
handlad.

20. Jag kan ftjrbli_lugn, även om de som finns om-
kring mig åir oroliga.

trtr8!DI]EIfItr

21. Nåirenvänbörjartalaomsinaproblem,ftirsöker D tr fl ¡ ! tr E tr tr
jag styra över konversationen till något annat.

22. En a¡rnans skratt smitta¡ inte av sig på mig. trtr0nDtrDCIu
23. Ibtand när jag gå¡ på bio, blir jag road av att

folk gråter och snyftar så mycket.
fi Dtt¡uDttrD

24. Jag ar i stand an fana beslut utan att bli påver-
kad av folks kåinslor.

trTI]trDEDtrD

25. Jag kan inte fortsätta att kärura mig OIÇ om
folk n¡nt omkring mig åir deprimerade.

Etr!ODtr]T]D

26. Jag har svårt att ftirsta, hur vissa saker kan göra
folk så upprörda.

on¡troD0D!

27. Jag tar mycket illa vid mig, när jag ser ett djur
som lider.

trtrDtJ DfIEDD

28. Attlevasiginiböckerochfilmerärlitetflanigt. D O Il n D O EI tr D

29. Det gör mig itla berörd att se hjåilplösa gamla
måi¡uriskor.

DDDDÚtrT]ED

30. Jag blir mer irriterad Uin vänligt instjilld, ntir
jag ser någon gråta

ENDCOODDtr

31. Jagrycksmedihöggrad,nlirjagserenfil¡n. D tr O tl tr D 0 0 O

32. Det händer ofta att jag ftirblir opåverkad trots
uppståndelsen omkring mig.

EtrO¡DtrtrIDD

G.

33. Små bam gråter ibland utan någon egentlig orsak. fl 'o D E ! D fl D D
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Moral enkät

Gibbs & . Widnan.

Lãs ftirst denna historia om Hans problem:

öuersatt. vid Växjö universitet

En kvinna i ett europeiskt land va¡ nära att dö i en ovanlig form av cancer. Det fanns en

medicin som läkarna trodde kunde rädda henne. Det var en form av radium som en apotekare

i samma stad just hade upptãckt. Medicinen var dyr i framståillning och dessutom k¡ävde

apotekaren 10 ggr mer betalt ftjr läkemedlet än vad det kostade att framställa. Den sjuka

kvinnans man, Hans, sökte upp alla han kände för att lana ihop pengarna, men lyckades ba¡a

få ihop ca hälften av vad medicinen kostade. Hans berättade för apotekaren att hans fru var
döende och bad dem sälja medlet billigare eller låta honom betala återstoden senare. På detta

svarar apotekaren "Nej, jag har upptäckt medicinen och har för avsikt att tjäna peng¿ìr på den."

Så det enda sättet för Hans att komma åt medicinen vore att bryta sig in hos apotekaren och

stjäla den medicin som behövs. Hans hade nu ett problem. Han kunde hjälpa sin fru och rädda

hennes liv, men enda sãttet att åstadkomma detta vore att bryta emot lagen och stjâla

medicinen.

Efter att ha ldst historien ska du ftirst ta ställning till om Du tycker att Hans bör
stjäla medicinen ellerinte. Därefter ska Du under den rubrik du valt ringa in den
motivering som överensstdmmer bäst med Din åsikL Var vänlig att ringa in endast
ett alternativ även om valet kan vara svårt - ftirsök att välja det som känns bdst flrir Dig!

Hans åör stjãla eftersom:

[...en god människa tar hand om de människor han/hon älskar. Aven om Hans måste bryta
mot lagen för att vara en god mãnniska, bör han stjäla medicinen. Om han sdãl den

kommer andra människor tycka att han är väldigt god mot sin fn¡.

2--.om han inte stjäl medicinen så skulle hans fru bli väldigt arg på honom, vilket han skulle
må dåligt av. Hon kanske också skulle dö och det skulle orsaka Hans mycket smärra.

3-.-principen att râdda liv går före lagen att inte stjäla. Aven apotekaren skulle må bättre
eftersom han skulle slippa vara delaktig i någons död. Om Hans skulle åka fast skulle hans
fall kanske uppmärksamma problemen med att betala för dyra låikemedel och således

skulle andra få nytta av det, även om hans fru inte f,rck det.

4--'man lovar att göra allt man kan för sin respektives välbefinnande när man ingår äktenskap.
Om Hans inte stjäl medicinen skulle han bryta detta löfte.
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5 apotekaren omöjliggör en överenskommelse som passil alla, och han därmed tvingar Hans
att hitta en annan lösning. Om Hans lyckas ta medicinen skulle hans fru bli väldigt glad att
han gjorde det fcir hennes skull.

6-.-individens rätt till liv går före samhãllets lagar gällande stöld. Der spelar ingen roll om det
ár hans fru eller någon annan det gäller, utan det d¡ var mânniskas plikt att hjälpa en
person som är döende.

Hans mte stiäla

l-.-han kan åka fast och i så fall bli straffad (och då skulle hans fru ândå inre få medicinen).

2"'en indívids liv inte ska vara orsak till att en annan person agerar nof sarnhâllets principer.
Att stjäla medicinen skulle vara detsamma som att säga att målet rättfärdigar medlet. om
alla skulle bortse från regler och lagar skulle vi inte kunna leva i ett harmoniskt samhälle.

3"'goda människor inte begår stöld. om Hans stjâler kommer andra människor tycka att han
ãr en dålig människa. Även om det betyder att hans fru dör så ska han inte ta medicinen.

4"'stöld bryter mot samhällets regler och lagar, och därmed ska Hans inte ta medicinen utan
lov

5"'han kan göra en överenskommelse med sin fru istället, om han ej kommer överens med
apotekaren. Hustrun vet att det inte är rimligt att Hans skulle kunna stjäla medicinen utan
att åka fast. Dessutom kanske hon skulle dö även om hon fick medicinen och då skulle
han hamna i fängelse förgäves.

Hans känslor för sin fru inte ska gå före andras välbefinnande. Om han stjäl medicinen
kanske inte andra, som också behöver den, får tillgång till den. Apotekaren kanske t.o.m
skulle höja priset på lâkemedlet.

6
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Information tiil deltagarna fÌire undersökningen

Innan undersökningen gav jag samtliga deltagare samma information. Jag informerade
deltagarna i samband med deras träning, friidrottsgymnasiet i Växjö, simmarna i Kalmar och
friidrottarna i Färjestaden. Den information jag gav var ftiljande.

Tack ftr att jag fick komma till er! Jag heter Kenneth Forsberg, tränar löpning och triathlon
sedan rnånga år tillbaka. Under flera år har jagarbetat som leg sjukskritare. Nu ar¡ag
studerande vid Lunds universitet.

Orsaken till att jag vill aff ni svarar på frågorna i de tre enkater jag har med mig är att jag
behÖver era svar till en uppsats i Psykologi på D- nivån med idrottspsykologi som inritf-ning
som jag håller pä att skriva. Inom idrottspsykologi studerar jag ungdomar i ãe individuella
idrotterna friidrott och simning. Jag undersöker faktorer i samband med idrott som jag tror har
betydelse ftir prestationen i friidrott och i simning. Ni kommer att ñ fulla i tre test.
Tidsåtgången är ca 15-20 minuter. Enligt forskningsetiska regler vill jag tillägga att det är
helt frivilligt om ni vill deltaga i min undersökning eller inte och jag behandlar era svar
konfidentiellt. Det betyder att jag inte lämnar ut era personliga svar till någon annan än er
själva, om ni vill veta hur jag tolkar era svar. Det betyder också att jagftiÑarar era svar på ett
ställe sorn ingen annan Tin jag kan komm a åt. Jag låser in svaren i mitt kassaskåp. Nar min
uppsats âr klar strimlas era enkäter. Er tränare ñr mitt telefonnummer om ni själva vill
komma i kontakt med mig.

Diit finns inga rätta svar på de frågor ni kommer att fa,men âet är viktigt att ni svarar ärligt så
att svaren representerat en sann bild av er. Tänk inte alltfcir mycket på varje fråga utan svara
ganska snabbt.
För att jag skall kunna skilja era enkäter åt ber jag er att skriva erJ namn samt året ni ar född
högst upp på varje enkät.

Innan ni börjar vill jag påpeka att ni inte Ër samarbeta. Testerna är individuella.
Avslutningsvis undrar jag om ni har något att fràga mig om?
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t METODBESKRIVNING

Task and Ego Orientation in Sport euestionnaire

Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ) är utformat för att uppskatta

idrottarens individuella skillnader i individorientering eller uppgiftsorientering i idrottsmiljö
(Duda, 1989). Ursprungs försöket gjordes på high scool idrottare där l2B var män och 193 var

kvinnor (Ostrow, 1996). Det består av 13 frågor som bygger på tillftillet då idrottaren känner

sig mest framgångsrik i sin idrott (Bilaga I). De sju frirsta frågorna ar frägor om bemästring av

uppgifter eller personliga framsteg. De sista sex frågorna är egoorienterade och inriktade på

hur idrottaren känner sig i styrkeförhållande till andra inom sin idrott. Försökspersonerna skall

notera på en skala från l: tar helt avstånd till 5: instämmer helt och hållet, på varje frâga.

Validiteten och reliabiliteten är vältestad och visar på reliabla och valida resultat. I min

undersökning anvânder jag mig av den svenska översättning som Johan Fallby (1999) använt

sig av. Relevant för min studie var endast de sex sista frågorna,fräga8, 9, 10, Il,12 och 13.

Därför använde jag mig endast av svaret på dessa frågor vid bearbetningen av resultatet. För

TEOSQ testets egoorienterade del kan värdenavarieramellan 6 och 30, ju h<igre poäng desto

högre gtad av fcirekomst.

Empati test

Jag använde mig av ett test som mäter både emotionell och intellektuell empatisk fcirmåga

(Bilaga II). Ursprungligen användes testet på 88 psykologi studenter vid universitetet i
Califonien, USA. 51 kvinnor och37 män deltog. Försökspersonen får besvara 33 frågor

genom att sÉitta ett kryss i en nio gradig skala. Skalans yttre graderingar är "instämmer inte

alls" och "instämmer fullständigt". Svaren poängbedömer jag enligt fciljande:

Instämmer

Inte alls

-4 -3 -2

Instämmer

fullständigt

10t234
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I fråga nummer 2,3,4,6,II,13, 15, 20,21,22,23,24,26,29,30,32 och33 räknarjag

poängen omvänt. Poäng 3 blir alltså -3 och så vidare. Empativärdena i testet kan variera

mellan -T32 och+l32,ju högre poäng desto högre gradav empatisk frirmåga. I ursprungs

testet fick män ett medelvârde pä23 och en standardawikelse pã22, kvinnor fick medelvärde

44 och standardawikelse 21. Medelvärde för hela gruppen var 33 med en standardawikelse

pã22 (Mehrabian, & Macleod, 1972).

frforaltest'Historíen om Hans,
Jag använde mig av ett moraltest som bygger på Kohlbergs teori om moralutveckling. Det är

ett moraltest som ofta används; Historien om Hans problem (Kohlberg, 195S); (Bilaga III).

Försökspersonen försätts i ett dilemma genom att berättelsen om Hans framstâller en konflikt

rnellan olika moralnorrner. Berättelsens dilemma gäller en man, Hans som överväger om han

skall st1äla en medicin som han inte har råd att köpa. Medicinen skulle rädda livet på hans

hustru. I testet ftiljs beskrivningen av själva dilemmat - Hans tvekan, hustruns sjukdom,

apotekarens vâgtan att sänka priset på medicinen- av frågan: ska Hans stjäla medicinen ?

Skalen för och emot stölden blir belysta genom en serie frågor som varierar och utvidgar

dilemmats räckvidd i syfte att Ë fram strukturen i det etiska tänkande som ligger baþm
(Gilligan, 1993).

Moralenkätena graderade jag med tgälp av smith (1993) enligt Kohlbergs

moralutvecklingsteori 1-6. Respektive siffra skrevs på varje enkät. Varje enkät kodades så att

I stod för friidrottsgymnasiet ,2 för friidrottare i Farjestadens friidrottsklubb och 3 frir

simmare i Kalmar simsällskap. Varje enkät fick en tillaggssiffra så att l: betydde Ja-svar, dvs

att personen ansåg det râtt av Hans att stjäla. 2:betydde Nej-svar. Den tredje ex l:2.1 stod for

skälet till svaret. Exemplet I:2.1betyder således friidrottsgymnasiet: Nej-svar:motivering nr

1i enkäten (Bilaga III).

Den fiarde siffran ex I:2:1:5 var ett ordningsnummer från 1-? ft)r att hålla isär enkäterna.

För var-ie försöksperson skrev jag in, idrottskod, Ja eller Nej-alternativ (1 eller 2), skälnummer

till Ja eller Nej-alternativet (l-6), ålder samt moralgraderingsvärde . Enligt det sâtt som

Kohlbergs moraltest "Historien om Hans" svarsanalyseras i Smith (1993), graderade jag

enligt ftiljande.



'tabeil I I. Moralkodför respektive svarsaltentativ i morqhestet "Historien om Han,s"

Ja alternativ Nej alternativ

Fråga - Moralkod Fråga - Moralkod

l-3 l-l
2-t 2-s

3-5 3-3

4-4 4-4

s-2 5-2

6-6 6_6


