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Kulturdebatt. ”Konkurrismen” präglar i dag mycket av
vår bild av människan. Men forskningen visar att
tävlingstänkandet är skadligt. Vi måste sluta tillbe
konkurrensen som en religiös grundtes och i stället
börja samarbeta, skriver �örfattaren Eva-Lotta Hultén.

Barn som idrottar blir efter hand mer benägna att fuska, mindre hjälpsamma och mindre
givmilda, visar ett par olika studier (den ena av pedagogen Per Nilsson, den andra av
idrottsvetaren Stefan Wagnsson). 1979 visade psykologerna Mark Barnett, Karen Matthews
och Jeffrey Howard att pojkar som är tävlingsinriktade är mindre empatiska än andra. Det
här är kanske inte så förvånande. En tävlingsinställning till sina medmänniskor rimmar
ganska självklart dåligt med empati och generositet. Ändå anser vi att det är bra för barn att
idrotta. Det stämmer ju, så till vida att det är nyttigt för människor att röra på sig, men med
tävlandet följer också problematiska biverkningar som vi sällan pratar om.

I dag uppmuntras vi vart vi än vänder oss till jämförelser med andra. Enormt mycket av
utbudet på tv handlar om tävlande, en överväldigande stor andel av fritidsaktiviteter för
barn innehåller tävlingsmoment och vi badar i reklam som talar om för oss att vi måste vara
missnöjda med oss själva om vi inte har mer och bättre än andra. Vi drunknar i dataspel och
filmer som bygger på två sidors kamp mot varandra och vi hänger på Twitter, Instagram och



2016-11-28 Eva-Lotta Hultén på Kulturdebatt: Så gör tävlingstänkande och konkurrens våra liv sämre - DN.SE

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/eva-lotta-hulten-sa-gor-tavlingstankande-och-konkurrens-vara-liv-samre/?print=true 2/4

Facebook och får högst konkret feedback på vår popularitet. Vi får från alla håll och på alla
områden höra att tävlande och konkurrens är bra och utvecklande för oss som individer och
för samhället i stort. Denna föreställning är så stark att den blivit till en ideologi.
Konkurrismen formar vår bild av vad det är att vara människa och vad som är ett gott
samhälle och den påverkar alla delar av våra liv. Ofta till det sämre. Jag ska ge några
exempel.

I ett klassiskt experiment av psykologiprofessorerna Sam Glucksberg och Robert W
Weisberg fick deltagarna ett stearinljus, tändstickor och en låda med häftstift. De ombads att
försöka komma på ett sätt att få ljuset att sitta fast på väggen och kunna tändas utan att
stearin droppade på golvet. Tricket var att komma på att man kan tömma lådan på häftstift,
häfta fast den på väggen och ställa ljuset i den. Försökspersonerna delades in i grupper och
den ena fick bara beskedet att man ville få ett medelvärde på hur snabbt människor kunde
lösa en sådan här uppgift. Den andra gruppen fick veta att de som var snabbast skulle få
priser. Det tog i genomsnitt 3,5 minuter längre att komma på lösningen i den grupp som
försatts i en tävlingssituation. Tävlande om vinster kan få oss att prestera sämre på uppgifter
som kräver extra tankeverksamhet av oss. Vi blir mindre kreativa, mindre eftertänksamma
och mer fastlåsta vid våra förutfattade meningar om hur saker ska lösas.

Trots att tävlingar regelbundet används för att få oss att prestera bättre saknas stöd för att
det skulle fungera också på ett generellt plan. En metaanalys av tillgänglig forskning, av Kou
Muruyama och Andrew J. Elliot, visar att individuellt tävlande i olika sammanhang
sammantaget kommer ut på noll. De som gillar att tävla presterar i vissa avseenden bättre
medan de som ogillar att tävla presterar sämre – och mår sämre.

När vi är upptagna av att tänka på våra enskilda prestationer och vår status blir vi
dessutom mindre benägna att ställa utmanande frågor och mer benägna att välja bort
utmaningar och utveckling och hålla oss till områden vi redan kan, av rädsla att förlora
position. Vi ger upp lättare – om jag inte kommer att vinna kan jag lika gärna sluta nu.
Tävlande gör oss också mer aggressiva. Den sprida föreställningen att idrott bara kanaliserar
känslor vi redan har är felaktig. Det finns ingen katharsiseffekt. Idrotten skapar ilska och
våld. Ett talande exempel: 35 procent av alla idrottsledare har utsatts för våld, hot eller
trakasserier. Det är mer än dubbelt så många som inom andra utsatta grupper, som poliser,
politiker eller anställda på försäkringskassan.

Läs också: Rumslig glömska kan vara tecken på stress

Över till skolans värld. De skönhets- och popularitetstävlingar i form av luciaomröstningar
som så många av oss vuxna kvinnor utsattes för när vi gick i skolan tycks i dag lyckligtvis
bannlysta. Å andra sidan har konkurrens blivit ett oerhört mycket större inslag i skola och
utbildning på många andra sätt och fått en rad negativa följdverkningar.

Nationalekonomen Jonas Vlachos har visat att 1998 hade var tusende elev maximalt
meritvärde när de gick ut grundskolan. 2009 hade mer än var hundrade elev det. För
gymnasiet 28-faldigades antalet på samma tid. Samtidigt tyder inget på att elevers faktiska
kunnande ökat. Betygsinflationen skylls gärna på föräldrar och elever som gnäller och hotar
sig till bättre betyg, men grundproblemet är själva det system med konkurrens på skolnivå
som skapats. Betygen har gått från att vara en mätare på vad elever kan till att bli en
konkurrensfördel i marknadsföringen av skolorna. Enligt en rapport från Lärarnas
riksförbund förekommer det att lärares lön sätts utifrån elevernas betyg, för att pressa lärare
att ge högre betyg. Det medför att elever kan komma att välja mellan skolor som ger dem en
god utbildning och skolor som sätter glädjebetyg. För dem som väljer är det rationellt att
vilja ha så höga betyg som möjligt eftersom det öppnar många vägar vidare, men samhället
har inget att vinna på elevers höga betyg, bara på deras verkliga kunskaper och förmågor.
Vilket gör alla, också eleverna, till förlorare i ett längre perspektiv.

Fixering vid betyg och prov som används för rangordning gör också att elevernas fokus
flyttas från lärandet till mätandet. Som eleven ”Annika” formulerar det i en forskningsstudie
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av Ann-Sofie Holm: ”Jag kan känna lite tävlingsinriktning när jag hör vad andra får. Så länge
jag får högre än alla andra så spelar det ingen roll om jag tycker det går lite sämre, för då är
jag ändå bäst.” Hon berättar att hon alltid har drömt om att gå ut med högsta betyg i alla
ämnen. Det som ska vara ett medel för bedömning, utveckling och antagning till högre
utbildning har blivit ett mål i sig. ”Annika” drömmer ju inte om att kunna mycket, hon
drömmer om höga betyg. Har vi verkligen skapat en kunskapsskola då?

Under 1990-talet klubbades nya lagar som öppnade för att lägga ut välfärdstjänster på
entreprenad. Samtidigt började också en lång rad statliga bolag att säljas ut och tidigare
reglerade marknader att avregleras. Allt skulle bli bättre med valfrihet och fri konkurrens.
Under de mer än 25 år som gått har ingen statlig utvärdering gjorts av resultaten. Vi har
alltså under hela denna tid fortsatt att avreglera och sälja ut utan att på ett övergripande sätt
studera vad vi fått ut av det. Men det finns självklart forskare som tittat på delar av det.
Priset på tågresor höjdes på några år efter avregleringen med 125 procent. Priset på el och
posttjänster fördubblades. Det blev dyrare att åka taxi och dyrare att besiktiga bilen. Vi har
fått sämre vård och sämre tillgång till vård. Kommunernas kostnad för äldrevård har ökat.

Vi måste sluta tillbe konkurrensen som vore den en religiös grundtes för samhället och börja
noga överväga vad som ska vara möjligt att skapa konkurrens inom och hur genomtänkta
regleringar bör se ut. Och vi måste bli uppmärksamma på vad konkurrismen gör med vår idé
om att vara människa.

Sedan barnsben har vi vants vid att tävlande är det normala i de flesta av livets skeden
och sammanhang. Och konkurrensen gör något med vårt sätt att förhålla oss till oss själva
och varandra, vare sig vi omfamnar den eller ej. I ett samhälle där individualistisk
konkurrens är norm blir det viktigare att slå sig fram för egen del än att bidra till andras
välfärd. Vi blir varumärken och lär oss att skryta för att marknadsföra oss själva. Känslan av
att delta i en ständigt pågående tävling gör att vi reducerar medmänniskor till redskap eller
hinder för vår framgång eller bara till jämförelsematerial när vi vill boosta vår självkänsla.
Många av oss blir mer angelägna om att imponera än om att skapa nära och goda relationer.
Vi placerar vårt värde i hur vi tar oss ut på en marknad, snarare än i vilka vi är. Vi alieneras
från oss själva och varandra och förleds också att tro att världen är rättvis – alla har fått vad
de förtjänar, i ädel kamp mot varandra. De som misslyckas skuldbeläggs.

Konkurrismen urholkar våra liv och gör oss mer sårbara för känslor av värdelöshet och
existentiell ensamhet. Vårt svar på det blir en jakt på revansch och upphöjning som i sin tur
riskerar att skapa ännu mer ensamhet och mindervärdeskomplex, som gör oss ännu mer
ensamma och osäkra. Längs vägen sårar och skadar vi varandra.

För att ta oss ur den negativa spiralen behöver vi fler och andra värdemätare i vårt samhälle
än de som syftar till att rangordna oss, vare sig det är som individer, grupper eller nationer.
Hur mycket gott vi gör för andra i relation till vår förmåga och våra förutsättningar, borde
alltid värderas som mer betydelsefullt än hur vi presterar i jämförelse med dem.

Vi måste också göra oss av med föreställningen att vi människor är naturligt
tävlingsinriktade. När vi möter någon som är duktigare än vi är inte den självklara
reaktionen ”Henne vill jag klå” utan kan lika gärna vara ”Henne vill jag samarbeta med”. Det
är ett val vi gör. Som art är vi människor unikt duktiga på samarbete. Studier av små barn
visar att vi redan vid 14 månaders ålder försöker läsa av andra människors intentioner för att
kunna hjälpa dem, medan vi får grepp om vad tävlande är först i treårsåldern.

Vi samarbetar för att det är naturligt för oss och för att vi är sociala varelser som mår bra
av att arbeta tillsammans och hjälpa varandra.

Det finns inga vettiga skäl till att vi ska nöja oss med att genom konkurrens sträva efter att
själva få det bättre, när vi genom samarbete kan sträva efter att alla ska få det bättre.
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EvaLotta Hultén är journalist och författare, aktuell med boken ”Klara färdiga gå! En bok
om konkurrism”.
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