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Inledning

Fotbollen är stor världen över, både till antal utövare och till antal individer som konsu-
merar fotboll via media eller som publik. Fotbollen kan förena människor både på ett na-
tionellt och internationellt plan vilket kan leda till att respekten och förståelsen för andra 
människor och kulturer ökar. Fotbollen såväl som idrotten i stort kan även fungera som en 
samhällsresurs genom att tillhandahålla en lustfylld fysisk aktivitet, och på så sätt aktiveras 
medborgarna vilket i förlängningen främjar folkhälsan (Riksidrottsförbundet, 1995). 
 Fotbollens popularitet har gjort att kommersiella krafter intresserat sig för idrotten, vil-
ket inneburit att fotbollen idag omsätter stora summor pengar (Sund, 2003). Spelet på pla-
nen har förändrats för att maximera vinsten (Peterson, 1989) vilket har inneburit att fotbol-
len har brutaliserats där sportmässigt uppträdande fått stå åt sidan för framgång (Nilsson, 
1993). Idrottsetik har fått alltmer uppmärksamhet de senaste åren, och en anledning till 
detta är att en försämring av moralen har noterats bland utövare, tränare och andra som är 
involverade i idrotten (Fraleigh, 1998). 
	 Inom	tävlingsidrotten	återfinns	problem	med	aggressioner	och	fusk	både	på	elitnivå	och	
på lägre nivåer, vilket uppmärksammas nästan dagligen i media (Miller, Roberts, & Om-
mundsen, 2004). Det är förståeligt om föräldrar förlorat tron på den goda idrotten och drar 
sig för att ta med sina barn till den lokala idrottsföreningen. För att fotbollen i framtiden 
skall fungera som en god kraft bör därför kunskapen om utövarnas moral i idrotten fördju-
pas. Förhoppningsvis kan kunskapen bidra till en förbättring av moralen inom idrotten.
 Individens personlighet och motiv till idrottsdeltagande kan, enligt min mening, påverka 
hans eller hennes moral i idrotten. Apitzsch & Berggren (1993) menar att en fotbollsspela-
res personlighet kan vara avgörande för hans eller hennes agerande under match. Person-
lighet borde även påverka det moraliska agerandet. Dessutom har tidigare studier visat att 
motiv	är	relaterat	till	moral	i	idrotten	(se	t.ex.	Hopkins	&	Lantz,	1999;	Miller	m.fl.,	2004).	
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Vidare	har	det	dokumenterats	i	flertalet	studier	att	det	återfinns	skillnader	mellan	män	och	
kvinnor och mellan de individer som är på en högre kompetensnivå och de som är på en 
lägre när det gäller personlighet, motiv och moral i idrotten (se t.ex. Costa, Terracciano, & 
McCrae,	2001;	Flood	&	Hellstedt,	1991;	Kichuk	&	Wiesner,	1997;	Miller	m.fl.,	2004).	Frå-
gor som användes som vägledning var följande: (1) Hur upplever fotbollsspelare sin moral 
i idrotten? (2) Påverkar personlighet och motiv deras moral? (3) Finns det skillnader bero-
ende på individens kön och idrottsliga nivå?

Begreppsdefinitioner
Personlighet	kan	definieras	som	de	särskiljande	och	karaktäristiska	mönster	av	tanke,	käns-
lor,	och	beteende	som	definierar	en	individs	personliga	stil	av	interaktion	med	den	fysiska	
och sociala omgivningen (R.L. Atkinson, R.C. Atkinson, Smith, Bem, & Nolen-Hoeksema, 
2000, s. 435). En individs motiv	kan	definieras	som	hans	eller	hennes	drivkraft	(Malm-
ström,	Györki,	&	Sjögren,	2001)	och	kan	delas	in	i	yttre	och	inre	(Johnson	m.fl.,	1999).	En	
person som drivs av yttre motiv deltar i aktiviteten för att få yttre belöningar såsom priser, 
status och socialt erkännande medan en person som drivs av inre motiv deltar i aktiviteten 
för dess egenvärde (a.a.). En individs moral kan enkelt uttryck sägas bestå av vad han eller 
hon	anser	är	rätt	eller	orätt	(Malmström	m.fl.,	2001).	
 Regelöverträdelser kan delas upp i två kategorier, instrumentell regelöverträdelse och 
fusk. Instrumentell innebär att en individ bryter mot reglerna i syfte att vinna en match 
och där konsekvenser beräknas (Parry, 1998) medan fusk innebär att en individ bryter mot 
reglerna för att lura sin motståndare i syfte att vinna en fördel i hopp om att komma undan 
med det (Simon, 1991). 
	 Fair	play	kan	delas	upp	i	formell	och	informell	(Loland,	1998).	Formell	fair	play	defi-
nieras som god efterlevnad av de på förhand uppsatta reglerna och informell fair play inne-
bär att individen gör sitt bästa och respekterar motståndaren. Den informella kan sägas vara 
god	efterlevnad	av	normer	(icke-spelregler)	som	återfinns	i	alla	idrotter.	Att	en	fotbolls-
spelare spelar ut bollen över sidlinjen när en motståndare ligger allvarligt skadad kan sägas 
vara ett exempel på en norm inom fotbollen. 
 God sportspersonship	kan	definieras	som	ett	beteende	utöver	fair	play,	något	som	inte	är	
reglerat av spelregler eller normer (Tamburrini, 2000). Om en fotbollsspelare slår ut bollen 
över	sidlinjen	men	ändå	får	inkastet	med	sig	finns	det	ingen	regel	som	säger	att	han	eller	
hon måste uppmärksamma domaren på detta. Om spelaren ändå uppmärksammar domaren 
på att han eller hon dömt fel kan det sägas vara god sportpersonship.

Teoretisk referensram
Socialisationsteorin kan delvis förklara en individs personliga egenskaper (Costa & Mc-
Crae, 1988; Greendorfer, 1992) och delvis en individs motiv (Harter, 1978; 1980). Teorin 
kan även belysa undersökningsområdet moral i idrotten då den på ett övergripande sätt 
förklarar hur en individ införlivar normer, värderingar och attityder (Coakley, 2003; Green-
dorfer, 1992, 2002). Därutöver används här tre olika teoretiska modeller, den femfakto-
riella modellen (Costa & McCrae, 1988; 1992), The	Sport	Commitment	Model (Scanlan & 
Simons,	1992)	och	modellen	av	fyra	komponenter	(Rest,	1984;	ref.	i	Miller	m.fl.,	2004).	
Samtliga modeller har använts i tidigare studier (se t.ex. Carlsson, 2000, 2001; Gunnars-
son,	2001;	Hinic,	2004;	Miller	m.fl.,	2004;	Nilsson,	1993).	
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 Den femfaktoriella modellen har under senare tid blivit dominerande inom personlig-
hetspsykologin med avseende på egenskapsteori (Goldberg, 1990; Ross, Rausch, & Ca-
nada, 2003). Costa och McCrae (1988, 1992) använder sig av den femfaktoriella modellen 
för att belysa en individs personliga egenskaper där de fem är utåtvändhet (extraversion), 
trevlighet (agreeableness), känslolabilitet (neuroticism), öppenhet (openess) och samvets-
grannhet (conscientiousness). En person som är utåtvänd är social, aktiv och har positiva 
känslor medan en person som har en hög nivå av trevlighet är tillitsfull, sympatisk och 
samarbetsvillig. En person som uppvisar känslolabilitet karaktäriseras av olika grad av 
nervositet, osäkerhet och impulsivitet och en person med en hög nivå av öppenhet för nya 
intryck	är	fantasifull,	estetisk	och	nyfiken.	Punktlig,	omsorgsfull	och	välorganiserad	är	en	
person med en hög grad av samvetsgrannhet. Dessa fem dimensioner är latenta och sta-
bila men det betyder nödvändigtvis inte att en individ har oförändrad personlighet över tid 
(Costa & McCrae, 1988).
 Scanlan och Simons (1992) försöker öka förståelsen för varför individer involverar sig i 
idrotten och stannar kvar i den genom sin modell, The	Sport	Commitment	Model. De menar 
att en individs idrottsliga involvering beror på fem faktorer, positiva känslor, attraktion till 
idrottsaktiviteten, personlig investering, möjliga konsekvenser och förväntningar. Beroende 
på de olika faktorerna kan individers motiv för idrottsdeltagande skilja sig åt. 
	 Rest	(1984;	ref.	i	Miller	m.fl.,	2004)	menar	att	en	individs	moraliska	beteende	består	av	
fyra komponenter vilka är igenkänning, bedömning, beslut och genomförande. Med igen-
känning menas att individen i situationen upptäcker möjligheter för olika moraliska bete-
ende och hur dessa beteenden skiljer sig beträffande alla utövares välmående i sin idrotts-
erfarenhet. Bedömning är hur individen moraliskt bedömer vad som är rätt val av beteende 
i en given situation. Beslut handlar om individens val av beteende som han eller hon tänker 
utföra genom att välja mellan olika konkurrerande värden. Den sista komponenten, genom-
förande, innebär att individen utför det han eller hon har tänkt. 

Tidigare forskning
Det	finns	en	uppsjö	av	tidigare	forskning	om	personlighet,	motiv	och	moral	i	idrotten	men	
relativt få studier angående sambandet mellan dessa undersökningsområden. Studier har 
dock	visat	att	det	finns	en	koppling	mellan	individens	personlighet,	motiv	till	idrottsdelta-
gande	och	moral	i	idrotten	(se	t.ex.	Hopkins	&	Lantz,	1999;	Miller	m.fl.,	2004).	
 Tidigare forskning angående personlighet och prestation har visat att en hög nivå av 
utåtvändhet och samvetsgrannhet samt en låg nivå av känslolabilitet är förknippat med 
framgång	(Graydon	&	Murphy,	1994;	Ross	m.fl.,	2003).	Andra	studier	visar	på	skillnader	
mellan män och kvinnor när det gäller personlighet (Costa, Terracciano, & McCrae, 2001). 
Män rapporterar en högre nivå av utåtvändhet, samvetsgrannhet, öppenhet och en lägre 
nivå av känslolabilitet än kvinnor (Williams, Satterwhite, & Best, 1999). 
 Vidare har forskning visat att motiven att ha kul och känna glädje i idrottsaktiviteten är 
de viktigaste motiven för idrottare, och andra viktiga motiv är att utveckla sin färdighet, 
hälsa och form, laganda och att vara fysiskt aktiv (Flood & Hellstedt, 1991; Gill & Wil-
liams, 1996; Koivula, 1999). Forskning angående motiv kopplat till idrottslig framgång 
har	visat	olika	resultat	(se	t.ex.	King	&	Williams	1997;	Ryska,	2003)	detta	innebär	att	flera	
sorters motiv kan bidra till att en idrottare blir framgångsrik i sin idrott. Tidigare forskning 
har visat att individers socialisation har ett starkt samband med deras motivationsmönster 
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(White, Kavussanu, Tank, & Wingate, 2004) vilket innebär att kvinnor och män utveck-
lar olika motiv. Idrottande kvinnor motiveras i högre utsträckning av sociala aspekter och 
att få bättre kondition medan idrottande män tycker att tävla och vinna är viktigare motiv 
vid sidan om att få bättre kondition, utveckla sin idrottsliga förmåga och sociala aspekter 
(Flood & Hellstedt, 1991; Gill & Williams, 1996). 
 Dessutom har forskning visat att fotbollsspelare på nationell nivå rapporterade en högre 
nivå av instrumentella regelöverträdelser än fotbollsspelare på regional nivå (Coulomb & 
Pfister,	1998).	Det	finns	skillnader	i	moral	beroende	på	idrottslig	nivå	och	Nilsson	(1993)	
menar att individer med hög spelskicklighet tenderar att vara mer tolerant inställda till re-
gelöverträdelser. Forskning har även visat att män rapporterar en lägre grad av moraliskt 
tänkande	och	agerande	i	jämförelse	med	kvinnor	(Miller	m.fl.,	2004).	I	en	studie	visade	det	
sig	att	hälften	av	de	manliga	idrottsutövarna	upplevde	att	de	flesta	hellre	skulle	fuska	än	att	
förlora en viktig match medan drygt en fjärdedel av de kvinnliga utövarna upplevde det-
samma (Guivernau & Duda, 2002). 

Syfte
Syftet med studien är att undersöka seniorfotbollsspelares personliga egenskaper, motiv till 
idrottsdeltagande och moral i idrotten vad gäller regelöverträdelser, fair play och sports-
personship. Vidare studeras eventuella skillnader mellan spelare på elitnivå och spelare på 
lägre nivå och mellan män och kvinnor inom undersökningsområdena. Dessutom studeras 
eventuella interaktionseffekter. Avslutningsvis studeras relationen (samband) mellan de 
olika områdena. 

Metod

En kvantitativ enkätstudie genomfördes där seniorfotbollsspelare deltog. Med seniorfot-
bollsspelare	åsyftas	spelare	som	är	med	i	en	trupp	som	spelar	på	seniornivå.	Det	finns	flera	
fördelar med att använda vald metod, en av dem är att underlaget blir bredare vilket kan 
göra att resultaten lättare kan generaliseras. 
 Sammanlagt deltog 150 fotbollsspelare varav 67 var män (medelålder 24,5 år) och 83 
var kvinnor (medelålder 21 år). Samtliga var aktiva i föreningar från södra delen av Sve-
rige. Av dessa var 69 aktiva i lag som spelade på elitnivå (allsvenskan eller division 1) och 
medelåldern var 23 år och 81 var aktiva på en lägre nivå (division 4 eller 5) och deras med-
elålder var 22 år. 
 Enkäten bestod av ett frågebatteri med fyra olika delar, samt en sida med information 
om	undersökningen.	Enkäten	behandlade	(1)	demografiska	fakta,	(2)	motiv	till	idrottsdelta-
gande, (3) personliga egenskaper och (4) moral vad avser regelöverträdelser, fair play och 
sportspersonship. Del ett och fyra var egenhändigt utarbetade medan del två undersöktes 
med hjälp av Participation Motivation Questionnaire” (PMQ; Gill, Gross, & Huddleston, 
1983) som är omarbetad och översatt av Hinic och Carlsson (2002). För att studera del tre 
användes en svensk översättning av NEO-FFI (Costa & McCrae, 1989). 
 Relevanta föreningar kontaktades och en förfrågan om medverkan i undersökningen 
ställdes. Information om studiens syfte, upplägg och forskarens ansvar gavs. Insamlingen 
skedde på två olika sätt. Några föreningar besöktes där undersökningsdeltagarna informe-
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rades om studiens syfte och forskarens ansvar och därefter besvarades frågorna på plats i 
samband med träning. Andra föreningar tillhandahölls frågeformuläret och skötte själva 
insamlingen av enkäterna. I de föreningar som själva skötte utdelning och insamling av en-
käten	fick	vissa	av	undersökningsdeltagare	ta	den	med	hem	för	ifyllnad	medan	andra	fyllde	
i den i samband med träning. De ifyllda enkäterna inhämtades därefter hos föreningen eller 
skickades den av föreningen per post. 
 Enkätsvaren bearbetades med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Variansanalys (ANO-
VA)	och	Pearsons	Produktmomentkorrelationsberäkning	användes.	Signifikansnivån	be-
stämdes till p<0,05.

Resultat

Resultaten när det gäller personliga egenskaper, motiv till idrottsdeltagande, och moral i 
idrotten redovisas var för sig. Avslutningsvis redovisas relationen (samband) mellan de tre 
olika undersökningsområdena, personliga egenskaper, motiv till idrottsdeltagande och mo-
ral i idrott.
 Fotbollsspelarna rapporterade en högre nivå av utåtvändhet, trevlighet och samvets-
grannhet, där skillnaderna är marginella, än både öppenhet och känslolabilitet. De rap-
porterade speciellt en låg nivå av känslolabilitet. När det gäller personliga egenskaper och 
idrottslig	nivå	påträffades	inga	signifikanta	skillnader.	Däremot	visade	det	sig	att	kvinnor	
rapporterade en högre nivå av trevlighet, känslolabilitet och öppenhet än männen. Inga sig-
nifikanta	interaktionseffekter	erhölls.	
 Fotbollsspelarna motiverades i högre utsträckning av att ha kul, hälsa och form, och la-
ganda än av att få socialt erkännande och på grund av miljöfaktorer. Dessutom var motiven 
att tävla och utveckla sin färdighet viktigare för spelarna än motiven kompisskap och att 
känna sig kompetent. Elitspelarna rapporterade motivet färdighetsutveckling som viktigare, 
och motivet hälsa och form som mindre viktigt, i jämförelse med icke-elitspelare. Dess-
utom rapporterade kvinnor motiven kompisskap, laganda, ha kul, och känna sig kompetent 
som viktiga i högre utsträckning än männen. Männen däremot rapporterade motivet miljö-
faktorer som viktigare än kvinnorna.
 Informell fair play rapporterades på en högre nivå än både formell fair play och sports-
personship,	medan	inga	signifikanta	skillnader	mellan	instrumentell	regelöverträdelse	och	
fusk erhölls. Elitspelare rapporterade en högre nivå av instrumentell regelöverträdelse 
medan icke-elitspelare rapporterade formell fair play på en högre nivå. Vidare rapporterade 
män en högre nivå av både instrumentell regelöverträdelse och fusk än kvinnorna. Inga 
signifikanta	interaktionseffekter	erhölls.	
 Samband mellan fotbollsspelares moral i idrotten och personliga egenskaper påträffades 
(se Tabell 1). Spelare som rapporterade en högre nivå av fusk ansåg sig ha en lägre nivå 
av trevlighet och öppenhet än de som rapporterade en lägre nivå av fusk. Spelare som rap-
porterade en högre nivå av formell fair play ansåg sig ha en lägre nivå av utåtvändhet än 
de som rapporterade en lägre nivå av formell fair play. Dessutom visade det sig att spelare 
som rapporterade en högre nivå av informell fair play ansåg sig ha en högre nivå av öp-
penhet och samvetsgrannhet än de som rapporterade en lägre nivå av informell fair play. 
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Analysen visade också att spelare som rapporterade en hög nivå av sportspersonship ansåg 
sig ha en lägre nivå av utåtvändhet men en högre nivå av känslolabilitet.

Tabell 1.	 Samband	mellan	fotbollsspelares	egenrapporterade	moral	i	idrotten	och	
personliga	egenskaper	(n=	137).

Instrumentell Fusk Formell Informell Sportspersonship

Utåtvändhet  -0,018  -0,118  -0,176*  0,096  -0,193*
Trevlighet  -0,130  -0,330**  0,047  0,150  -0,143

Känslolabilitet  -0,084  -0,116  0,112 -0,117  0,211*
Öppenhet  -0,095  -0,191*  -0,014  0,179*  -0,025

Samvetsgrannhet 0,094  0,001  0,012  0,176*  -0,111

*	Korrelationen	är	signifikant	på	nivå	av	0,05	
**	Korrelationen	är	signifikant	på	nivå	av	0,01

Samband mellan fotbollsspelares personliga egenskaper och motiv till idrottsdeltagande 
erhölls (se Tabell 2). Spelare som rapporterade en högre nivå av utåtvändhet ansåg att 
motiven kompisskap, att tävla, laganda, ha kul, samt hälsa och form var viktigare än de 
som rapporterade en lägre nivå. Vidare visade det sig att även spelare som rapporterade en 
högre nivå av trevlighet ansåg motiven laganda och ha kul som viktigare än de som rap-
porterade en lägre nivå. Däremot framkom att spelare som rapporterade en högre nivå av 
känslolabilitet ansåg motiven socialt erkännande, miljöfaktorer och känna sig kompetent 
som viktigare än de som rapporterade en lägre nivå. Dessutom ansåg spelare som rapporte-
rade en högre nivå av samvetsgrannhet att motiven att tävla, ha kul och hälsa och form som 
viktigare än de som rapporterade en lägre nivå.

Tabell 2.	 Samband	mellan	fotbollsspelares	rapporterade	personliga	egenskaper	
och	motiv	till	idrottsdeltagande	(n=	139).	 	

Utåtvändhet Trevlighet Känslola-
bilitet 

Öppen-
het 

Samvetsgrann-
het 

Kompisskap  0,299**  0,127  0,162 -0,025  0,072
Social erkännande  -0,013 -0,091  0,226** -0,067  0,006

Att tävla  0,185* -0,042 -0,129  0,051  0,296**
Laganda  0,385**  0,242**  0,045 -0,098  0,116

Färdighetsutveckling  0,083 -0,041  0.015 -0,004  0,145
Ha kul  0,382**  0,292**  0,034  0,083  0,267**

Hälsa och form  0,237**  0,122  0,110  0,082  0,221**
Miljöfaktorer  0,006  0,015  0,202* -0,161  0,061

Känna sig kompetent  0,141 -0,003  0,196*  0,028  0,102

*	Korrelationen	är	signifikant	på	nivå	av	0,05	
**	Korrelationen	är	signifikant	på	nivå	av	0,01
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Samband mellan fotbollsspelares moral i idrotten och motiv till idrottsdeltagande påträf-
fades (se Tabell 3). Spelare som rapporterade en högre nivå av instrumentell regelöverträ-
delse anser motivet att tävla som viktigare och motivet miljöfaktorer som mindre viktigt 
jämfört med spelare som rapporterade en lägre nivå. Vidare framkom att spelare som 
rapporterade en högre nivå av fusk anser motivet att tävla som viktigare än de som rap-
porterade en lägre nivå. Däremot visade det sig att spelare som rapporterade en högre nivå 
av formell fair play anser motivet miljöfaktorer som viktigare än de som rapporterade en 
lägre nivå, samt att spelare som rapporterade en högre nivå av informell fair play ansåg 
att motivet socialt erkännande var mindre viktigt än de som rapporterade en lägre nivå av 
informella fair play. Avslutningsvis framkom att spelare som rapporterade en högre nivå av 
sportspersonship anser motivet att tävla som mindre viktigt och motivet miljöfaktorer som 
viktigare än de som rapporterade en lägre nivå.

Tabell 3.	 Samband	mellan	fotbollsspelares	rapporterade	moral	i	idrotten	motiv	till	
idrottsdeltagande	(n=	141).	 	

Instrumentell Fusk Formell Informell Sportspersonship 

Kompisskap  -0,096 -0,008  0,160  0,019  0,146
Social erkännande  -0,052  0,132  0,063  -0,167*  -0,045

Att tävla  0,185*  0,326** -0,122  -0,020  -0,205*
Laganda  -0,085  0,072 -0,010  -0,016  -0,080

Färdighets-
utveckling

 

 -0,064
 

 0,014 -0,047
 

 -0,005
 

 -0,023
Ha kul  -0,110 -0,102  0,023  0,086  -0,110

Hälsa och form  -0,009 -0,028  0,039  0,000  -0,069
Miljöfaktorer  -0,183* -0,071  0,263*  -0,117  0,203*

Känna sig kompetent  -0,015  0,064  0,006  -0,151  -0,069

*	Korrelationen	är	signifikant	på	nivå	av	0,05	
**	Korrelationen	är	signifikant	på	nivå	av	0,01

Diskussion

Syftet med studien var att undersöka seniorsfotbollsspelares personliga egenskaper, motiv 
till idrottsdeltagande och moral beträffande regelöverträdelser, fair play och sportsperson-
ship. Vidare studerades eventuella skillnader mellan spelare på elitnivå och spelare på lägre 
nivå och mellan män och kvinnor när det gäller undersökningsområdena. Dessutom stu-
derades eventuella interaktionseffekter. Avslutningsvis studerades relationen (sambanden) 
mellan de olika områdena. 

Personliga egenskaper
Analysen visade att fotbollsspelare rapporterade en högre nivå av utåtvändhet, trevlighet 
och samvetsgrannhet än känslolabilitet och öppenhet. Tidigare forskning har visat att utåt-
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vändhet, trevlighet och samvetsgrannhet är universella egenskaper (Dickson, 2004) vilket 
kan förklara att dessa rapporterades på en högre nivå. Tidigare forskning har även visat att 
individer	på	en	hög	idrottslig	nivå	är	mer	extroverta	(Ross	m.fl.,	2003).	Det	kan	vara	så	att	
utåtvändhet är förknippat med idrottslig involvering oberoende av idrottslig nivå. Trevlig-
het och samvetsgrannhet kan vara produkter av socialisation (Costa & McCrae, 1988), och 
därför kan förklaringen till att dessa två egenskaper rapporterades på en högre nivå vara att 
de inom fotbollen anses som bra och viktiga egenskaper. Känslolabilitet och öppenhet är 
mer kulturellt betingade (Dickson, 2004) och därför kan det faktum att dessa rapporterades 
på en lägre nivå förklaras av att de i Sverige är mindre accepterade.
 Vidare framkom att det inte fanns någon skillnad när det gäller spelares rapportering av 
personliga egenskaper mellan spelare på elitnivå och spelare på icke-elitnivå. Detta mot-
strider tidigare forskning. En förklaring kan vara att individer som väljer aktiviteten fotboll 
har liknande personliga egenskaper. Gunnarssons (2001) studie visade just på att individer 
väljer olika idrotter beroende på personlighet. 
 Däremot visade analysen på att kvinnor rapporterade en högre nivå av känslolabilitet, 
öppenhet och trevlighet än männen. Tidigare forskning har även visat att kvinnor rappor-
terar	en	högre	nivå	av	känslolabilitet	(McBride	m.fl.,	2005;	Heaven	&	Shochet,	1995)	och	
trevlighet	(Williams	m.fl.,	1999).	Däremot	har	män	rapporterar	en	högre	nivå	av	öppenhet	
än kvinnor (a.a.). Öppenhet är mer kulturellt betingat (Dickson, 2004) vilket kan förklara 
det	motstridiga	resultatet.	Vidare	menar	Costa	m.fl.	(2001)	att	skillnader	i	rapportering	av	
personliga egenskaper kan bero på rådande könsstereotyper. En förklaring till könsskill-
naden kan därför bero på att könsstereotyperna i Sverige skiljer sig från andra länders och 
kan	hänföras	till	att	pojkar	och	flickor	socialiseras	olika	(Koivula,	1999).	

Motiv för idrottsdeltagande
Att ha kul, hälsa och form, och laganda ansågs av fotbollsspelare som viktigare motiv än 
att få socialt erkännande och på grund av miljöfaktorer. Detta stämmer väl överens med 
tidigare forskning (se t.ex. Flood & Hellstedt, 1991; Gill & Williams, 1996; Hinic, 2004; 
Koivula, 1999). Att motiven ha kul, hälsa och form, och laganda anses som viktigare, och 
då de är inre motiv, kan förklaringen ligga i att fotbollsspelares föräldrar gav dem stöd och 
uppmuntran när de var yngre (Harter, 1978, 1980). Dessutom kan fotbollsspelares motiv 
förklaras av att när de var yngre uppfattade deras föräldrar olika motiv som mer eller min-
dre	viktiga	(Wigfield	&	Eccles,	2000).
 Vidare anser elitspelare att motivet färdighetsutveckling är viktigare än icke-elitspelare 
medan icke-elitspelare ansåg motivet hälsa och form som viktigare. Skillnaden kan hän-
föras till fotbollsspelares olika grad av personliga investering och olikheter i möjliga kon-
sekvenser av idrotten (Scanlan & Simons, 1992). Elitspelare har troligtvis investerat mer 
i form av tid och ansträngning för att utveckla sin färdighet och de har säkerligen även en 
större möjlighet att utveckla just färdigheten i idrotten (a.a.).
 Dessutom framgick att kvinnor i högre utsträckning än män ansåg motiven kompisskap, 
laganda, ha kul, och känna sig kompetent som viktiga. Tidigare forskning har visat att 
kvinnor motiveras i högre grad än män av sociala aspekter (Flood & Hellstedt, 1991; Gill 
& Williams, 1996). Skillnaden mellan män och kvinnor gällande motiv kan förklaras av att 
de	som	pojkar	och	flickor	socialiserats	olika	(Koivula,	1999).



thiborg | fotbollsspelares moral | www.idrottsforum.org | 2005-11-16 9

Moral i idrotten
Fotbollsspelarna rapporterade informell fair play på en högre nivå än sportspersonship. En 
hög nivå av informell fair play och en låg nivå av sportspersonship kan förklaras delvis av 
den moraliska atmosfären (Stephens & Bredemeier, 1996) och delvis av att prestationskli-
matet är högt inom fotbollen. Fotbollsspelare har troligtvis vid tidigare moraliskt beteende 
erhållit olika reaktioner från tränare, medspelare och andra i den idrottsliga omgivningen 
och därmed lärt sig känna igen det beteendet som är accepterat och mest moraliskt (Rest, 
1984;	ref.	i	Miller	m.fl.,	2004).	
 Vidare rapporterade elitspelare en högre nivå av instrumentell regelöverträdelse än icke-
elitspelare medan icke-elitspelare rapporterade en högre nivå av formell fair play. Detta 
stämmer	väl	överens	med	tidigare	forskning	(se	t.ex.Coulomb	&	Pfister,	1998;	Nilsson,	
1993). En förklaring till att elitspelare har en lägre nivå av formell fair play kan vara att det 
inom elitfotbollen är mer allvar och att prestationsinriktningen är större än inom fotbollen 
på lägre idrottslig nivå (Nilsson, 1993). Det råder olika moraliska atmosfärer beroende på 
idrottslig nivå.
 Dessutom rapporterade män en högre nivå av både instrumentell regelöverträdelse och 
fusk än kvinnor. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning, som har visat att män 
dels	rapporterar	en	lägre	nivå	av	moraliskt	tänkande	och	agerande	(Miller	m.fl.,	2004)	och	
dels i större utsträckning hellre fuskar än förlorar en viktig match (Guivernau & Duda, 
2002), jämfört med kvinnor. Aktuella skillnader mellan män och kvinnor kan förklaras av 
att det i lag inom herrfotbollen satsas mer på prestationen och att allvaret är större än inom 
damfotbollen (Nilsson, 1993). 

Samband mellan undersökningsområdena
Ett	flertal	samband	mellan	personliga	egenskaper,	motiv	till	idrottsdeltagande	och	moral	
i	idrotten	erhölls.	Tidigare	forskning	har	visat	att	det	finns	samband	mellan	personlighet,	
motiv	och	moral	i	idrotten	(se	t.ex.	Hopkins	&	Lantz,	1999;	Miller	m.fl.,	2004).	Samban-
den	visar	att	individers	moralutveckling	i	idrotten	är	komplex	och	att	det	finns	en	mängd	
olika faktorer som spelar in. De samband som erhölls var samtliga intressanta och för en 
utförlig diskussion hänvisas till C-uppsatsen Fotbollsspelares	personlighet,	motiv	och	mo-
ral	i	idrotten.

Slutord

Idrottares moral i idrotten är ett aktuellt och debatterat ämne som i ökad utsträckning behö-
ver uppmärksammas i vetenskapliga sammanhang. Det vore intressant att studera eventu-
ella skillnader mellan olika idrotter. Dessutom vore det önskvärt med kvalitativa studier där 
bilden av hur moral utvecklas kan bli mer differentierad. I framtiden hoppas och tror jag att 
ämnet	kommer	att	studeras	flitigare	än	vad	sim	sker	idag.
 Som examinerad student vid det idrottsvetenskapliga programmet vid Malmö högskola 
har jag erhållit kunskaper i vetenskaplig metod och min C-uppsats (Fotbollsspelares per-
sonlighet, motiv och moral i idrotten) har blivit granskad. Trots detta ser jag fram emot 
kommentarer, funderingar och förslag. Kontakta mig via mail, jesper.thiborg@idrottsevo-
lution.se.
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