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Sammanfattning
Syftet var att studera om personers attributioner skiljer sig åt mellan positiva och negativa
prestationer. Dessutom undersöktes kön- och åldersaspekter, samt skillnader mellan icke-idrottare,
motionärer, individuella och lagidrottare gällande attributionsstil och situationsspecifikt
självförtroende. Vidare syftade arbetet till att studera samband mellan attributionsdimensionerna
och situationsspecifikt självförtroende. Urvalet bestod av 115 försökspersoner i åldern 16 till 67 år.
För att mäta attributioner användes Causal Dimension Scale – II (CDS-II; McAuley, Duncan, &
Russell, 1992) och för att mäta situationspsecifikt självförtroende användes General Perceived Self-
Efficacy Scale (GSE; Schwarzer & Jerusalem, 1995, ref. i Luszczynska, Scholz, & Schwarzer,
2005). Resultatet visade att positiva prestationer förklarades med inre och personligt kontrollerbara
orsaker. Negativa prestationer förklarades med inre, instabila och personligt kontrollerbara orsaker.
Icke-idrottare förklarade negativa prestationer med mer inre orsaker än motionärer och mer stabila
orsaker än motionärer och individuella idrottare. Både positiva och negativa korrelationer
uppvisades mellan attributionsdimensionerna och generellt situationsspecifikt självförtroende.

Nyckelord: attributioner, icke-idrottare, individuella idrottare, lagidrottare, motionärer,
situationsspecifikt självförtroende



Bagge Johansson, J., & Karlsson, C. (2006). Differences and connections between attributions and
self-efficacy. Gender and age aspects, also differences between sport categories and positive and
negative performances. (C-essay in sport psychology 41-60p). School of Social and Health
Sciences. University of Halmstad.

Abstract
The purpose of the study was to investigate if people’s attributions differ between positive and
negative performances. In addition it was to investigate gender and age aspects, and also differences
between non-athletes, exercisers, individual athletes and team athletes regarding attribution style
and self-efficacy. Furthermore the study investigated correlation between the dimensions of
attribution and self-efficacy. The participants, 115, were between 16 to 67 years old. Causal
Dimension Scale II (CDS-II; McAuley, Duncan, & Russell, 1992) was used to measure attribution
and The General Self-Efficacy Scale (GSE; Schwarzer & Jerusalem, 1995, ref. in Luszczynska,
Scholz, & Schwarzer, 2005) was used to measure self-efficacy. The results indicated that positive
performances were attributed to internal and personal controllable causes. Negative performances
were attributed to internal, unstable and personal controllable causes. Non-athletes attributed
negative performances more to internal causes than exercisers and more to stable causes than
exercisers and individual athletes. Both positive and negative correlations were revealed between
self-efficacy and the attribution dimensions.

Keywords: attributions, exercisers, individual athletes, non-athletes, self-efficacy, team athletes



Människor förklarar händelser och situationer de är med om i vardagen på olika sätt. Dels varför
händelsen inträffade och dels varför det gick som det gick (Weiner, 1992). De försöker finna
orsakerna till varför de lyckades genomföra något men misslyckades med något annat (Wisniewski
& Gaier, 1990). Personer försöker även förklara varför någon lyckas medan en annan inte gör det.
Förklaringarna av en händelse hjälper dem att förstå hur de ska förhålla sig till det som har inträffat
och även hur de ska bete sig i framtiden.
    En idrottare som vinner en viktig fotbollsturnering kan till exempel förklara framgången med att
det var många skadade i de andra lagen, det var på hemmaplan och att de hade tur viktiga
situationer. En annan kan förklara det med att hon och laget hade tränat hårt och smart under en lång
tid och att de därmed presterade väl i de avgörande lägena. Det sätt idrottare väljer att förklara
händelser på påverkar hennes förväntningar och framtida prestationer (Weiner, 1979).
     Människors sätt att attribuera på har visat sig vara viktigt för deras mentala välmående (Cheng &
Furnham, 2003). Individer tenderar oftare att använda sig av positiva attributioner av sina egna
beteenden i jämförelse med när de förklarar andras beteenden (Trafimow, Armendariz, & Madson,
2004).
     Självförtroende är ett välanvänt begrepp i det vardagliga livet. Människor med bra
självförtroende tror oftare att de kommer att lyckas med de utmaningar de ställs inför än människor
med lågt självförtroende (Bandura, 1997).
     Flera studier visar på ett samband mellan individers attributionsstil och deras situationsspecifika
självförtroende (t.ex. Bond, Biddle, & Ntounamis, 2001; Silver, Mitchel & Gistis, 1995) dock finns
det studier som visar på det motsatta (t.ex. Hirschy & Morris, 2002).
     Därför vore det av intresse att närmare studera hur människors sätt att förklara tidigare händelser
hör ihop med bra respektive dåliga prestationer och deras situationsspecifika självförtroende samt
hur orsaksförklaringar och situationsspecifika självförtroende är relaterade till andra faktorer som
deras ålder och kön.

Attributioner
Enligt tidiga arbeten av Heider (1958, ref. i Silver, Mitchell, & Gist, 1995; Yukelson, Weinberg,
West, & Jackson, 1981) fokuserar forskning kring attributioner på hur människor upplever
anledningarna bakom sitt eget beteende och sina prestationer. Heider (1958, ref. i Rees, Ingledew, &
Hardy, 2005) menar vidare att de försöker härleda sitt beteende till dess ursprung genom att lägga
samman information från olika källor.

I Weiner’s attributionsteori (1979) betonas att människor är intresserade av varför saker och ting
sker och således gör tillfälliga attributioner baserade på tidigare händelser. Teorin strävar efter att
förklara, förstå och förutsäga händelser som baseras på kognitiva tolkningar av dessa händelser
(Weiner, 1985). De vanligaste attributionerna är förmågan, kraftansträngningen, uppgiftens
svårighet och tur. Med det menas att i försök att förklara en händelse bedömer individen utifrån sin
egen förmåga, sin kraftansträngning, uppgiftens svårighetsgrad och den upplevda turen (Weiner,
1979).

Attributionsteoretiker anser att människor är som vetenskapsmän som samlar in information och
försöker förstå och vill veta varför en situation har uppstått (Weiner, 1992). Detta görs för att
försöka skapa ordning i omvärlden (Rejeski, Rae, & Cook, 1981). Enligt Roberts (1982, ref. i
White, 1993) fokuserar idrottsinriktad forskning på hur idrottare förklarar vinst- och
förlustsituationer. Attributioner används som ett försök att avgöra om en prestation beror på inre
eller yttre faktorer, stabila eller instabila faktorer eller om det är under kontrollerbara eller
okontrollerbara omständigheter (Lyden, Chaney, Danehower, & Houston, 2001). Attributionsteorier
handlar således inte om attributionen i sig, utan hur de är klassificerade i de tre dimensionerna
(White, 1993). Genom att göra dessa indelningar kan förklaringarna till beteenden bättre förstås
(Rees, Ingledew, & Hardy, 2005).
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Enligt Kelley (1967 ref. i Rees, Ingledew, & Hardy, 2005) använder sig människor av information
från tre olika källor när de gör sina attributioner, dessa är konsekvens, särskiljande och
samstämmighet. Detta för att lättare kunna undvika de negativa effekter som kan uppstå från
negativa attributioner. Vid exempelvis en förlust, genom att använda sig av (1) konsekvent
information återkopplar individen till tidigare situationer där han eller hon har presterat bra och
detta i sin tur hjälper individen att omvärdera resultatet. (2) Genom att använda sig av särskiljande
information urskiljer personen de delprestationer som han eller hon gjorde bra, trots förlusten. (3)
Samstämmighetsinformation utgår ifrån att hitta andra individer som har varit i liknande situationer
och haft liknande känslor men som klarat sig igenom situationen (Rees, Ingledew, & Hardy, 2005).

Attributionskategorier delas in i tre dimensioner (se Figur 1). (1) Placering av orsak syftar till om
anledningen till prestationen anses vara inre eller yttre (Hardy, Jones, & Gould, 2003). Weiner
(1979) definierar attributioner inom individen som inre faktorer såsom förmåga och
kraftansträngning. Attributioner utom individen ses som yttre faktorer exempelvis uppgiftens
svårighet och tur (Cates Zientek & Breakwell, 1991). (2) Med stabilitet menas om den attribuerade
faktorn är stabil över tid eller endast tillfällig (Hardy, Jones, & Gould, 2003) eller om personer tror
sig kunna upprepa prestationen om de hamnar i en liknande situation igen (White, 1993). Varaktiga
attributioner är exempelvis individers förmåga och uppgiftens svårighetsgrad och anses vara stabila
faktorer. Föränderliga attributioner är till exempel kraftansträngning och tur, vilka betecknas som
instabila faktorer (Biddle, Hanrahan, & Sellars, 2001). Hur stabil en faktor är har enligt Weiner
(1985) en stor inverkan på förväntningarna inför nästa prestationstillfälle, det vill säga, anses en
faktor vara stabil ökar tron på att prestationen kommer att upprepas. (3) Kontrollerbarhet innebär
om attributionen är kontrollerbar eller inte (Hardy, Jones, & Gould, 2003) och skiljer på faktorer
som upplevs vara inom egen kontroll (kraftansträngning) och de som upplevs vara utom individers
kontroll (Biddle, Hanrahan, & Sellars, 2001). Kontrollerbara faktorer kan vara strategin för
tävlingen medan okontrollerbara faktorer kan vara motståndarens fysiska förmåga (Weinberg &
Gould, 2003). Enligt Grove och Pargman är denna dimension den viktigaste när det gäller framtida
förväntningar (Grove & Pargman, 1986, ref. i Bond, Biddle, & Ntoumanis, 2001).

I en studie om idrottsattributioner visade resultaten att kraftansträngning kan ha olika betydelser
vid lyckanden respektive misslyckanden (Biddle, Hanrahan, & Sellars, 2001). Resultaten visade
vidare att i vinst situationer förknippas kraftansträngning med förmåga och i förlust situationer med
tur och uppgiftens svårighetsgrad. Kraftansträngning anses vara en inre faktor vid vinst och som
yttre faktor vid förlust (Biddle, Hanrahan, & Sellars, 2001). Tidigare forskningar har dessutom visat
att orsaksförklaringar till tidigare prestationer är en avgörande faktor till framtida förväntningar och
nästkommande prestationer (Weiner, 1979). Om orsakerna till vinst eller förlust upplevs som
oföränderliga ökar sannolikheten till ytterligare en vinst eller förlust. Om orsakerna upplevs som
föränderliga minskar sannolikheten att tidigare prestation upprepas (Weiner, 1979).

Figur 1. Weiners grundläggande attributionskategorier (Weiner, 1985).
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      Könsaspekter
Bird och Williams studie (1980) visade att män i liten utsträckning attribuerar negativa prestationer
till tur, män attribuerar till störst del en prestation till ansträngning. Bird och Williams (1980) finner
stöd för resultatet i D¹browska (1993) resultat om att män betonar ansträngning vid prestationer.
Dàbrowskas resultat (1993) visade vidare att män i liten utsträckning betonar brist på förmåga vid
negativa prestationer, vilket stöds av Feather och Simons studie (1975). Feather och Simons resultat
(1975) visade även att män anser förmågan vara viktig vid positiva prestationer. Feather och
Simons (1975), Cheng och Furnhams (2003) samt D¹browskas (1993) studier visade samtliga att
män attribuerar negativa prestationer till inre orsaker. D¹browska (1993) resultat visade även att de
inre orsakerna är ostabila. Whites resultat (1993) visade att män attribuerar positiva händelser till
inre orsaker.

Bird och Williams studie (1980) visade att kvinnor attribuerar prestationer till tur. Både
Dàbrowskas (1993) och Feather och Simons (1975) resultat visade att kvinnor attribuerar negativa
prestationer till bristfällig förmåga. Feather och Simons (1975) resultat visade vidare att kvinnor
attribuerar negativa prestationer till yttre orsaker, samt att förmågan inte anses viktig vid positiva
prestationer. Whites studie (1993) visade att kvinnor attribuerar prestationer till orsaker som ligger
inom deras kontroll. Både Wisniewski och Gaier (1990) och D¹browskas (1993) studier visade att
kvinnor attribuerar negativa prestationer till inre orsaker. D¹browskas (1993) studie visade även att
de inre orsakerna anses vara stabila.

Hirschy och Morris (2002) fann ingen skillnad mellan män och kvinnor gällande attributioner,
detta gällde även för femininitet. Däremot hade maskulinitet en inverkan på huruvida både män och
kvinnor hade den önskvärda attributionsstilen (inre, stabila och globala) vid lyckanden. De fann
dessutom att maskulinitet var den enskilda faktorn som bäst kunde förutsäga en adaptiv
attributionsstil för lyckade och misslyckade prestationer (Hirschy & Morris, 2002).

Enligt Bird och Williams (1980) attribuerar män på liknande sätt som högpresterande individer,
medan kvinnor attribuerar på liknande sätt som lågpresterande individer.

      Åldersaspekter
Wisniewski och Gaier (1990) fann i sin studie att elever i 7: e klass förklarade misslyckanden med
yttre faktorer i större utsträckning än vad eleverna i 12: e klass gjorde. Whites studie (1993) visade
att yngre personer tillskrev vinster till stabila faktorer oftare än äldre personer. Kurtz-Costes och
Schneider (1994) fann att barn när de var tio år attribuerade vinster mer till ansträngning och
mindre till uppgiftens svårighet än vad de gjorde när de var åtta år. Däremot visade Hamilton och
Jordan (2000) att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan hur 14-åringar och 18-åringar
attribuerar. Båda åldersgrupperna förklarade framgång med främst inre, stabila och kontrollerbara
orsaker och nederlag med främst inre, ostabila och kontrollerbara orsaker (Hamilton & Jordan,
2000).

      Positiva och negativa prestationer
Rejeski, Rae och Cook (1981) fann att vid misslyckanden tenderar individer att förklara dessa med
personliga faktorer såsom psykologiska förberedelser och strategier, aerob effektivitet och
ansträngning. Lyden, Chaney, Danehower och Houstons studie (2002) påvisade att de som hade
lyckats med en prestation mer troligt attribuerade händelsen till inre och stabila faktorer än de som
misslyckats. Kurtz-Costes och Schneider (1994) redovisade att barn som var högpresterande
förklarade framgångar med hög förmåga, medan lågpresterande barn förklarade framgångar med
ansträngning. Stöd för att vinstsituationer oftare förklaras med inre än med yttre faktorer var något
som även Hamilton och Jordan (2000) fann i sin studie, men de fann även att vid vinster användes
oftare personligt kontrollerbara attributioner än vid förluster. Vid misslyckanden tenderade de
lågpresterande barnen i större utsträckning än de högpresterande attribuera det till bristfällig
förmåga (Kurtz-Costes & Schneider, 1994).
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Resultaten i Cates Zientek och Breakwells studie (1991) visade ingen skillnad mellan vinnare
och förlorare gällande inre attributioner. Deras resultat visade även att ansträngningen anses som
mindre viktig för slutresultatet under prestationen än vad det gör före och efter. När det gäller tur
ansåg förlorare att betydelsen ökar, medan vinnare menar att betydelsen minskar under spelets gång
(Cates Zientek & Breakwell, 1991). Vinnare betonade svårighetsgraden på uppgiften som mindre
viktig än förlorare, men vinnare och förlorare menade att betydelsen av svårighetsgradens inverkan
på slutprestationen minskade under tävlingens gång (Cates Zientek & Breakwell, 1991). Resultaten
visade att attributioner vid både lyckanden och misslyckanden uppvisade mönster av att betona
förmåga, ansträngning, tur och svårigheten på uppgiften (Cates Zientek & Breakwell, 1991).

I Cheng och Furnhams (2003) studie visade resultaten att attributionsmönster är viktigt när
mentalt välmående prediceras. Vidare visade resultatet att attributioner för positiva följder har större
inverkan på lycka än vad attributioner för negativa följder har. Trafimow, Armendariz och Madson
(2004) fann att trots att försökspersonerna gjorde negativa attributioner när andra personer utförde
negativa beteenden, gjorde de positiva attributioner när de själva utförde ett negativt beteende.

Situationsspecifikt självförtroende
När det i vardagen pratas om självförtroende är det det generella självförtroendet som omnämns.
Självförtroende definieras som tron att man lyckosamt kan genomföra ett önskvärt beteende
(Weinberg & Gould, 2003). Vidare definieras självförtroende som att en person anser sig vara redo
för prestationen och att denne tror sig kunna prestera sitt bästa i situationen (Stoeber, Otto,
Pescheck, Becker, & Stoll, i tryck). I föreliggande studie är det det situationsspecifika
självförtroendet som studeras. Det finns en uppfattning om att det situationsspecifika
självförtroendet är den viktigaste faktorn för en idrottsprestation (Bond, Biddle, & Ntoumanis,
2001).

Det upplevda situationsspecifika självförtroendet är en bedömning av den egna förmågan att
organisera och genomföra en speciell prestation (Bandura, 1986, 1997). För att personer skall kunna
fungera normalt krävs att de har relativt bra uppfattning om vad de klarar av och inte klarar av
(Bandura, 1986). Detta eftersom individer hellre utsätter sig för situationer där de har högt
situationsspecifikt självförtroende än för situationer där det situationsspecifika självförtroendet är
lågt (Bandura, 1977).

Situationsspecifikt självförtroende grundar sig på fyra olika sorters av information (se Figur 2);
tidigare erfarenheter, jämförelse med andra, verbal feedback och fysiologiska och emotionella
tillstånd (Bandura, 1977, 1986, 1997).

Figur 2. Relationer mellan källor för information för situationsspecifikt självförtroende,
situationsspecifikt självförtroende förväntningar och idrottarens prestation. (Feltz, 1984, ref. i
Weinberg & Gould, 2003)
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(1) Är de tidigare erfarenheterna positiva höjs tron på färdigheten att genomföra uppgiften på ett
bra sätt, medan om den tidigare erfarenheten är negativ sänks denna tro på den personliga
färdigheten (Bandura, 1977, 1986). Effekten som misslyckanden har på det situationsspecifika
självförtroendet beror delvis på timingen och helheten av situationen. Har personen bra
situationsspecifikt självförtroende kan tillfälliga misslyckanden hjälpa till att stärka motivationen
(Bandura, 1977). (2) Informationskällan, jämförelse med andra, innebär att en person genom att se
en annan individ lyckas genomföra en obehaglig uppgift stärker tron på att även den själv kan
genomföra uppgiften. Detta genom att personen då får se att uppgiften kan genomföras utan att
någonting drastiskt behöver inträffa (Bandura, 1977). Är det situationsspecifika självförtroendet
endast baserat på jämförelse med andra är det relativt svagt och lättföränderligt (Bandura, 1977). (3)
Verbal feedback består bland annat av antydningar, vilka i sin tur kan öka tron på att en person
lyckosamt kan hantera situationer som tidigare varit överväldigande (Bandura, 1977). (4) Personer
använder sig även av information om deras fysiologiska samt emotionella tillstånd när de bedömer
sin kapacitet (Bandura, 1977, 1986). Eftersom hög anspänning vanligtvis försämrar prestationen
tenderar det situationsspecifika självförtroendet vara högre när anspänningen inte är så hög
(Bandura, 1977, 1986).

Den vanligaste uppfattningen är att ökat situationsspecifikt självförtroende leder till bättre
prestation (Bandura & Wood, 1989; Vancouver, Thompson, Tischner, & Putka, 2002; Wolf, 1997),
att personer med högt situationsspecifikt självförtroende är villiga att lägga ner mer resurser (till
exempel tid och ansträngning), vilket i sin tur leder till ökad prestation (Vancouver, Thompson,
Tischner, & Putka, 2002). Personer med högt situationsspecifikt självförtroende presterar bättre än
personer med lågt situationsspecifikt självförtroende (Silver, Mitchell, & Gist 1995). Men
Vancouver, Thompson, Tischner och Putka (2002) redovisade det motsatta, att ökat
situationsspecifikt självförtroende inte var relaterat till prestation.

Enligt vissa motivationsteorier, då speciellt mål teorier, anses att även om högt
situationsspecifikt självförtroende kan leda till att en person sätter höga mål, kan det även leda till
att motivationen sjunker inom den valda nivån (Vancouver, Thompson, Tischner, & Putka, 2002).
Stone (1994) fann till exempel att högt situationsspecifikt självförtroende ledde till överdriven tro
på sina färdigheter, vilket i sin tur ledde till att personerna ansträngde sig mindre istället för mer.
Bandura och Jourden (1991) har funnit liknande resultat. Luszczynska, Scholz och Schwarzer
(2005) fann att studenter med högt generellt situationsspecifikt självförtroende är i större
utsträckning fysiskt aktiva på en moderat nivå än de med lågt generellt situationsspecifikt
självförtroende. När det gällde fysisk aktivitet på intensivare nivå hos studenter fanns inga
signifikanta samband med det generella situationsspecifika självförtroendet (Luszczynska, Scholz,
& Schwarzer, 2005).

Attribution och situtaionsspecifikt självförtroende
Bandura (1977) menade att lyckade prestationer som förklaras med inre och stabila faktorer i
framtiden leder till högre situationsspecifikt självförtroende. Vidare menar Bandura (1986) att om
misslyckade prestationer förklaras med brist på förmåga istället för svårighetsgraden på uppgiften
eller otur, kan detta leda till ett försämrat situationsspecifikt självförtroende. I Silver, Mitchell och
Gists (1995) studie visade resultaten att situationsspecifikt självförtroende både skapar och skapas
av attributionerna vid prestationer. Det vill säga att nivån på det situationsspecifika självförtroendet
påverkar attributionerna som görs, vilka i sin tur påverkar det situationsspecifika självförtroendet
(Silver, Mitchell, & Gist, 1995).

Hirschy och Morris (2002) fann inga signifikanta samband mellan situationsspecifikt
självförtroende och attributionssil hos vare sig män eller kvinnor. Silver, Mitchell och Gist (1995)
fann däremot en positiv korrelation mellan situationsspecifikt självförtroende och
stabilitetsdimensionen vid lyckade prestationer. De fann även att vid misslyckanden förklarade
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personer med högt situationsspecifikt självförtroende i större utsträckning prestationen med otur än
de med lågt situationsspecifikt självförtroende. Personer med lågt situationsspecifikt självförtroende
förklarade i sin tur misslyckanden oftare med brist på förmåga än de personerna med hög
situationsspecifikt självförtroende (Silver, Mitchell, & Gist, 1995). Bond, Biddle och Ntoumanis
(2001) fann att ökade det situationsspecifika självförtroendet blev attributionerna mer interna och
stabilare än om det situationsspecifika självförtroendet minskade.

Syfte
Syftet med arbetet är att studera om personers attributioner skiljer sig åt mellan positiva och
negativa prestationer. Dessutom undersöks kön- och åldersaspekter, samt skillnader mellan
grupperna icke-idrottare, motionärer, individuella och lagidrottare gällande attributionsstil och
situationsspecifikt självförtroende. Vidare syftar arbetet till att studera samband mellan
attributionsdimensionerna och situationsspecifikt självförtroende.

Följande hypoteser prövas:
(1) Personer med högt situationsspecifikt självförtroende attribuerar i högre grad till inre, stabila
och kontrollerbara orsaker vid positiva prestationer än personer med långt situationsspecifikt
självförtroende.
(2) Personer med lågt situationsspecifikt självförtroende attribuerar i högre grad till stabila och
okontrollerbara orsaker vid negativa prestationer än personer med högt situationsspecifikt
självförtroende. Både personer med högt respektive lågt situationsspecifikt självförtroende
förväntas förklara negativa prestationer med inre orsaker.
(3) Män attribuerar på liknande sätt som personer med högt situationsspecifikt självförtroende,
medan kvinnorna förväntas attribuera på liknande sätt som de personer med lågt situationsspecifikt
självförtroende. Vidare förväntas män uppvisa signifikant högre situationsspecifikt självförtroende
än kvinnor (Lyden, Chaney, Danehower, & Houston, 2002).
(4) Vid positiva prestationer använder sig personer av inre, stabila och kontrollerbara attributioner,
medan vid negativa prestationer används inre, instabila och kontrollerbara attributioner (Hamilton
& Jordan, 2000).
(5) Icke-idrottare har lägre situationsspecifikt självförtroende än de tre övriga kategorierna.
Lagidrottare, individuella idrottare, motionärer och icke-idrottare skiljer sig åt när det gäller
attributionsstil.
(6) Äldre personer förväntas ha högre situationsspecifikt självförtroende än yngre personer. Yngre
personers attributioner är mer stabila än de äldres (White, 1993), vidare förväntas inte att äldre och
yngre skiljer sig åt i de övriga attributionsdimensionerna.

Metod
Försökspersoner
Urvalet bestod av 115 försökspersoner, varav 73 stycken män, 39 stycken kvinnor och tre stycken
som inte uppgav kön. Försökspersonerna var i åldrarna 16 till 67 år (M = 27.81, SD = 9.60),
männen var mellan 16 och 67 år (M = 28.19, SD = 1.16), kvinnorna var mellan 19 och 52 år (M =
27.10, SD = 1.46). Försökspersonerna bestod av 22 stycken lagidrottare, 33 individuella idrottare,
47 motionärer, 11 icke-idrottare samt två personer vilka inte uppgav identitet. Av försökspersonerna
tränar 8 stycken 2-3 gånger per månad, 9 stycken 1 gång i veckan, 36 stycken 2-3 gånger per vecka,
49 personer 4 gånger eller fler per vecka, 11 tränar inte alls och 2 personer har inte angett hur ofta
de tränar. Av försökspersonerna tävlar 10 stycken på internationell nivå, 29 stycken på nationell
nivå, 13 stycken på distriktsnivå, 61 stycken tävlar inte alls och 2 personer har inte angett
tävlingsnivå.
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Mätinstrument
Mätinstrumentet bestod av ett enkätbatteri bestående av följande delar.
Bakgrundsfrågorna behandlade frågor om försökspersonernas kön, ålder, tränings- och
tävlingsvanor samt indelningen i icke-idrottare, motionärer, individuella och lagidrottare (se bilaga
2). Av de 115 försökspersonerna svarade 3 stycken inte på svarade alla bakgrundsfrågorna.

      Causal Dimension Scale
För mätande av attributioner användes Causal Dimension Scale – II (CDS-II; McAuley, Duncan, &
Russell, 1992) vilket består av 12 frågor, varav tre berör dimensionen för inre/yttre faktorer, tre
berör stabilitetsdimensionen och sex frågor berör kontrollerbarhetsdimensionen (se bilaga 3 och 4).
Dimensionen för kontrollerbarhet delas ytterligare in i extern kontroll av orsak samt personlig
kontroll av orsak (McAuley, Duncan, & Russell, 1992). Frågorna besvaras på en 9-gradig
likertskala för de fyra dimensionerna. Det totala resultatet för varje dimension erhålls genom att
summera frågorna 1,6,9 för placering av orsak, 5,8,12 för extern kontroll, 3,7,11 för stabilitet och
2,4,10 för personlig kontroll (McAuley, Duncan, & Russell, 1992). Ju högre poäng
försökspersonerna får inom dimensionerna för inre/yttre faktorer och kontrollerbarhet, desto mer
interna och kontrollerbara är attributionerna. Detta gäller även för stabilitets dimensionen, ju högre
poäng, desto stabilare anses orsaken vara. Av de 115 försökspersonerna var det 6 stycken vilka inte
fullföljde CDS-II för en positiv prestation samt 10 stycken som inte fullföljde CDS-II för en negativ
prestation. Exempel på fråga är: “Är orsaken/orsakerna till din prestation någonting som: Är
permanent   9 8 7 6 5 4 3 2 1   Är tillfälligt”.

Överskrider Cronbach’s alpha .70 tyder det på att mätinstrumentet har en hög inre reliabilitet
(Duda & Whitehead, 1998). Alpha värdena i studien varierade mellan .715 och .812 för alla
dimensioner för både positiva och negativa prestationer, förutom för placering av orsak för både
positiva ( alpha = .550) och negativa (alpha = .560) prestationer.

      General Perceived Self-Efficacy Scale
Det situationsspecifika självförtroendet mättes med instrumentet General Perceived Self-Efficacy
Scale (GSE; Schwarzer & Jerusalem, 1995, ref. i Luszczynska, Scholz, & Schwarzer, 2005). I deras
studie (2005) varierade Cronbachs alpha mellan .86 och .94. Alpha värdet i denna studie var .778,
vilket tyder på en hög inre reliabilitet.
 Ju högre poäng en person får på GSE, desto högre nivå av generellt situationsspecifikt
självförtroende har personen (Scherbaum, Cohen-Charash, & Kern, 2006).

Schwarzer (2005) rekommenderar inte en uppdelning i kategorierna högt och lågt generellt
situationsspecifikt självförtroende, men görs indelningen bör den ske utifrån medianen i urvalet. De
personer som har ett medelvärde som ligger över medianen placeras i kategorin högt generellt
situationsspecifikt självförtroende, medan de personerna med ett medelvärde under medianen
placeras i kategorin lågt generellt situationsspecifikt självförtroende.
GSE består av tio frågor med fyra svarsalternativ, från “tar helt avstånd” till “instämmer helt”. Av
de 115 försökspersonerna var det 3 stycken som inte fullföljde GSE. Exempel på fråga är “Även om
någon motarbetar mig hittar jag ändå utvägar att nå mina mål.”.

Procedur
Urvalet har skett genom bekvämlighetsurval samt tillgänglighetsurval. Uppsamlingsområdet var
hela Sverige, dock med viss koncentration till Mellansverige. Enkätbatterierna (bakgrundsfrågor,
CDS-II samt GSE) har delats ut via e-mail, via brev, via kontaktpersoner samt av författarna
personligen. Vid de tillfällen författarna inte var med personligen fanns kontaktinformation för
eventuella frågor med i följebrevet (se bilaga 1). I följebrevet fanns även information om syfte samt
forskningsetiska principer. Då studien syftade till att undersöka lagidrottare, individuella idrottare,
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motionärer samt icke-idrottare gjordes inga begränsningar om vilka som fick delta.
Försökspersonerna fick besvara två CDS-II, ett för en bra/positiv prestation (se bilaga 3) och ett för
en dålig/negativ prestation (se bilaga 4). Vilken prestation samt viktigaste orsak/orsaker till
prestationen frågades det efter i två frågor med öppna svarsalternativ.

Dataanalys
Oberoende t-test användes för att beräkna skillnader mellan män och kvinnor samt mellan de yngre
och de äldre försökspersonerna gällande generellt situationsspecifikt självförtroende och
attributionsdimensionerna vid positiva och negativa prestationer. Beroende t-test användes för att
studera skillnaden i attributionsdimensionerna mellan positiva och negativa prestationer. För att
studera om det fanns skillnader mellan grupperna lagidrottare, individuella idrottare, motionärer
och icke-idrottare gjordes en oberoende envägsvarians analys, vidare gjordes ett post-hoc test för att
konstatera mellan vilka grupper skillnaden fanns. Slutligen gjordes Pearsons r korrelationstest för
att studera samband mellan generellt situationsspecifikt självförtroende och
attributionsdimensionerna vid positiva och negativa prestationer. Samtliga uträkningar gjordes i
Statistical Package of Social Sciences (SPSS). Indelningen i grupperna högt och lågt generellt
situationsspecifikt självförtroende gjordes så att ungefär halva urvalet hamnade i varje grupp.
Samma uppdelning gjordes för kategorierna äldre och yngre.

Resultat
Förkortningar i resultatdelens tabeller:
Totgse = totalt generellt situationsspecifikt självförtroende
Posplac = placering av orsak vid positiv prestation
Posstab = orsakens stabilitet vid positiv prestation
Pospers = personlig kontroll av orsak vid positiv prestation
Posext = extern kontroll av orsak vid positiv prestation
Negplac = placering av orsak vid negativ prestation
Negstab = orsaken stabilitet vid negativ prestation
Negpers = personlig kontroll av orsak vid negativ prestation
Negext = extern kontroll vid negativ prestation

Tabell 1. Deskriptiv data för General Self-Efficacy Scale.

Variabel n M SD Minimum Maximum
Generellt situations- 112 31.23 3.65 19 40
specifikt självförtroende

Resultatet (Tabell 1) visar att försökspersonerna överlag har gott generellt situationsspecifikt
självförtroende. Detta då medelvärdet var över 31 poäng, vilket var medianen för urvalet.

Tabell 2. Deskriptiv data för Causal Dimension Scale II vid positiv respektive negativ prestastion.
Variabel n M SD Minimum Maximum
CDS-II, pos 106 66.49 11.63 20 91
Placering av orsak, pos 109 21.41 3.69 8 27
Orsakens stabilitet, pos 109 14.96 5.60 3 25
Personlig kontroll, pos 111 21.02 4.60 3 27
Extern kontroll, pos 110 8.94 4.39 3 22
CDS-II, neg 105 53.70 9.78 30 78
Placering av orsak, neg 106 17.62 4.82 3 27
Orsakens stabilitet, neg 106 8.75 4.48 3 23
Personlig kontroll, nge 105 18.38 5.41 6 27
Extern kontroll, neg 106 9.01 4.98 3 22
Notering: pos = positiv prestation; neg = negativ prestation.
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Resultatet (Tabell 2) visar att orsakerna till de positiva prestationerna är i större utsträckning
attribueras till inre och under personlig kontroll än yttre och under extern kontroll. Orsaken ansågs
inte vara vare sig stabil eller instabil. När det gällde negativa prestationer ansågs orsakerna även där
attribueras till inre och personligt kontrollerbara, men även instabila.

Tabell 3. Skillnader i attributionsdimensioner beroende på generellt situationsspecifikt
självförtroendenivå. Tabellen visar antal deltagare i respektive grupp, medelvärden och
standardavvikelserna. Dessutom redovisas t-värden, frihetsgraderna samt signifikant p-värde.

GSE-kategori Antal M SD t df Sig
Posplac Lågt 58 20.12 3.70 -4.519 105 .001

Högt 49 23.06 2.89
Posstab Lågt 57 13.74 5.67 -2.605 105 .011

Högt 50 16.50 5.24
Pospers Lågt 59 20.75 4.76 -.807 107 .421

Högt 50 21.46 4.41
Posext Lågt 59 9.10 4.47 .452 106 .652

Högt 49 8.71 4.40
Negplac Lågt 57 17.86 5.01 .653 102 .515

Högt 47 17.23 4.69
Negstab Lågt 57 8.72 4.76 .164 102 .870

Högt 47 8.57 4.11
Negpers Lågt 57 17.96 5.29 -.920 101 .360

Högt 46 18.96 5.62
Negext Lågt 57 9.09 5.17 .282 102 .779

Högt 47 8.81 4.85
Notering: GSE-kategori = Generellt situationsspecifikt självförtroende kategori.
Resultaten visar att personer med högt generellt situationsspecifikt självförtroende oftare attribuerar
orsaker som mer inre och stabila vid positiva prestationer, än personer med lågt generellt
situationsspecifikt självförtroende (se Tabell 3).

Tabell 4. Könsaspekter gällande generellt situationsspecifikt självförtroende och
attributionsdimensionerna vid positiva och negativa situationer. Tabellen visar antal deltagare i
respektive grupp, medelvärden och standardavvikelserna. Dessutom redovisas t-värden,
frihetsgraderna samt signifikant p-värde.

Kön Antal M SD t df p
Totgse Man 69 31.23 3.82    .562 103 .576

Kvinna 36 30.81 3.44
Posplac Man 68 21.25 4.03   -.057 100 .955

Kvinna 34 21.29 2.96
Posstab Man 68 14.81 5.92   -.263 100 .793

Kvinna 34 15.12 4.84
Pospers Man 70 20.79 4.85 -1.310 102 .193

Kvinna 34 21.97 2.97
Posext Man 69   8.97 4.50    .505 101 .615

Kvinna 34   8.50 4.34
Negplac Man 67 18.09 4.58    .934   98 .353

Kvinna 33 17.12 5.43
Negstab Man 67   9.36 4.37  1.450   98 .150

Kvinna 33   7.97 4.77
Negpers Man 66 18.18 5.54   -.360   97 .720

Kvinna 33 18.61 5.52
Negext Man 67   9.82 5.05  1.970   98 .052

Kvinna 33   7.73 4.89

9



Det finns inga signifikanta skillnader gällande attributionsstil eller generellt situationsspecifikt
självförtroende mellan män och kvinnor. Dock erhölls en tendens till att män i större utsträckning
förklarade negativa prestationer med externt kontrollerbara orsaker än kvinnor (se Tabell 4).

Tabell 5. Skillnader i attributionsdimensioner mellan positiva och negativa prestationer. Tabellen
visar antal deltagare i respektive grupp, medelvärden och standardavvikelserna. Dessutom
redovisas t-värden, frihetsgraderna samt signifikant p-värde.

Antal M SD t df p
Posplac 104 21.42 3.72 5.964 103 .001
Negplac 104 17.56 4.82
Posstab 105 15.01 5.01 8.805 104 .001
Negstab 105 8.79 4.49
Pospers 105 21.07 4.35 4.619 104 .001
Negpers 105 18.38 5.41
Posext 105 8.85 4.36 -.354 104 .724
Negext 105 9.05 4.99

Resultatet (Tabell 5) visar att attributionerna skiljer sig signifikant åt mellan positiva och negativa
prestationer för alla dimensioner utom för extern kontroll av orsak. Orsakerna anses vara mer inre,
under personlig kontroll och stabila för positiva prestationer än vid negativa prestationer.

Tabell 6. Skillnader mellan lagidrottare, individuella idrottare, motionärer och icke-idrottare
gällande generellt situationsspecifikt självförtroende och attributionsdimensionerna vid positiva och
negativa prestationer. Tabellen visar medelvärden och standardavvikelserna. Dessutom redovisas f-
värden, frihetsgraderna samt signifikant p-värde.

Lagidrott Ind.idrott Motionär Icke-idrottare
M        SD M        SD M        SD M         SD f df p

Totgse 31.67  3.50 31.22  4.16 31.00  3.53 31.00   3.33   .166 106 .919
Posplac 20.68  3.45 21.27  4.33 22.02  3.43 20.80   3.33   .747 103 .527
Posstab 15.26  5.46 15.91  5.94 15.11  5.25 12.10   5.36 1.222 103 .306
Pospers 19.95  4.06 20.46  5.09 22.39  3.00 20.20   6.10 2.182 105 .095
Posext 10.75  5.07   8.88  4.09   8.46  4.16   8.00   4.57 1.497 104 .220
Negplac 17.72  5.17 18.06  4.34 16.45  4.79 21.60   4.06 3.450 101 .019
Negstab 10.22  5.86   7.39  3.09   8.16  3.98 13.00   5.16 5.497 101 .002
Negpers 17.44  5.31 19.30  5.47 17.88  5.56 19.80   4.69   .843 100 .473
Negext   9.00  4.75   8.42  4.58   9.43  5.37   9.10   5.65   .251 101 .861

Det fanns en signifikant skillnad mellan identiteterna gällande placering av orsak och orsakens
stabilitet vid negativa prestationer (se Tabell 6). När det gäller placering av orsak vid negativ
prestation visade post hoc testet (Bonferroni, p<.05) att icke-idrottare i större utsträckning förklarar
negativa prestationer med inre orsaker är motionärer. För stabiliteten hos orsaken vid negativa
prestationer visade post hoc testet (Bonferroni, p<.05) att icke-idrottare uppgav orsakerna vara mer
stabila än vad motionärerna och individuella idrottarna gjorde.
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Tabell 7. Korrelation mellan generellt situationsspecifikt självförtroende och
attributionsdimensionerna för positiv och negativ prestation, (n=103).

Totgse Posplac Posstab Pospers Posext Neglpac Negstab Negpers Negext
Totgse 1 .504** .415** .214**  .000 -.086 -.023     .196*  -.082
Posplac 1 .477** .564** -.289** -.183 -.194*     .093  -.107
Posstab 1 .468**  .025 -.274** -.038     .192   .097
Pospers 1 -.128 -.243* -.123     .270**  -.091
Posext 1 -.013   .104    -.110   .236*
Negplac 1   .267**  .308** -.354**
Negstab 1    -.035   .231*
Negpers 1 -.389
Negext 1
* korrelationen är signifikant på en .05 nivå.
** korrelationen är signifikant på en .01 nivå.

Resultatet visade positiva samband mellan generellt situationsspecifikt självförtroende och alla
attributionsdimensionerna för positiva prestationer förutom extern kontroll av orsak, ju högre
generellt situationsspecifikt självförtroende, desto mer inre, stabila och under personlig kontroll
ansågs orsakerna vara. Vidare visade resultaten negativa samband mellan placering av orsak och
extern kontroll av orsak inom positiva och negativa prestationer, ju mer inre orsaker, desto mindre
ansågs orsakerna vara externt kontrollerbara. Dessutom erhölls ett positivt samband mellan
personlig kontroll av orsak för positiva och negativa prestationer, ju mer inre orsakerna ansågs vara
vid positiva prestationer, desto mer inre ansågs orsakerna vara vid negativa prestationer (se Tabell
7).

Det fanns inga signifikanta skillnader i vare sig attributionsstil eller generellt situationsspecifikt
självförtroende mellan de yngre och äldre försökspersonerna.

De vanligaste orsakerna till den positiva prestationen var: tränat bra, bra fysiska färdigheter,
fokuserad/koncentrerad, bra förberedd, motiverad, målmedveten, lagarbete, självförtroende, roligt
och ätit rätt. De vanligaste orsakerna till den negativa prestationen var: lathet, trött, dåligt
förberedd, otränad, omotiverad, nervositet, stress, spänd, dålig fokusering/koncentration, dåligt
självförtroende, ätit dåligt och ingen glädje.

Diskussion
Syftet med studien var att undersöka om personer skiljer sig åt i attributioner mellan positiva och
negativa prestationer. Vidare syftade studien till att studera kön- och åldersaspekter när det gäller
både attributionsstil och generellt situationsspecifikt självförtroende. Slutligen var syftet att studera
samband mellan attributionsdimensionerna och situationsspecifikt självförtroende. Hypoteserna
som undersöktes var:

Hypotes 1: Personer med högt situationsspecifikt självförtroende attribuerar i högre grad till inre,
stabila och kontrollerbara orsaker vid positiva prestationer än personer med långt situationsspecifikt
självförtroende.

Resultatet visade att det fanns en positivt signifikant korrelation mellan generellt
situationsspecifikt självförtroende och inre, stabila och personligt kontrollerbara orsaker vid
positiva prestationer. Det vill säga att ju högre generellt situationsspecifikt självförtroende en
person har, desto mer inre, stabila och kontrollerbara attributioner görs. Detta gick i linje med
uppställd hypotes. Korrelationen mellan situationsspecifikt självförtroende och stabila attributioner
vid positiv prestation fanns även i Silver, Mitchell och Gists studie (1995). Genom att förklara
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prestationer med personligt kontrollerbara orsaker känner personen att anledningen till prestationen
är något den styr över själv. Vilket leder till att personen efter prestationen har tron att denne kan
förändra sin insats eller upprepa denna vid nästa prestationstillfälle. Tror personen sig kunna
upprepa en positiv prestation leder detta till ett ökat situationsspecifikt självförtroende och tror
personen att den kan styra och förbättra sin insats vid nästa prestationstillfälle behöver inte
misslyckandet medföra sänkt situationsspecifikt självförtroende. Förklaras en positiv prestation med
att orsaken är stabil är det mer troligt att denne kan upprepa prestationen i framtiden, vilket leder till
ökat situationsspecifikt självförtroende (Silver, Mitchell, & Gist, 1995).

Hypotes 2: Personer med lågt situationsspecifikt självförtroende attribuerar i högre grad till
stabila och okontrollerbara orsaker vid negativa prestationer än personer med högt
situationsspecifikt självförtroende. Både personer med högt respektive lågt situationsspecifikt
självförtroende förväntas förklara negativa prestationer med inre orsaker.

Resultatet visade inte några signifikanta skillnader mellan hur personer med högt och lågt
generellt situationsspecifikt självförtroende attribuerar vid negativa prestationer. Detta gick delvis i
linje med uppställd hypotes, gällande att ingen skillnad förväntades inom placering av orsak
dimensionen mellan personer med högt och lågt generellt situationsspecifikt självförtroende. Dock
fanns en positiv korrelation mellan generellt situationsspecifikt självförtroende och personlig
kontrollerbarhet av orsak vid negativa prestationer. Detta går i linje med uppställd hypotes om att
personer med högt situationsspecifikt självförtroende attribuerar till mer kontrollerbara orsaker än
personer med lågt situationsspecifikt självförtroende.
Dessa två resultat angående personlig kontrollerbarhet av orsaken är motsägande. Anledningen till
korrelationen mellan generellt situationsspecifikt självförtroende och personlig kontrollerbarhet av
orsak kan vara att hela urvalet hade relativt högt generellt situationsspecifikt självförtroende. En
anledning till att de två grupperna inte skiljde sig mer åt i attributionsdimensionerna kan bero på att
de två grupperna inte skiljde sig markant åt i generellt situationsspecifikt självförtroende. Att det
genomsnittliga generella situationsspecifika självförtroendet inte skiljde sig åt mer mellan
grupperna, kan bero på att majoriteten av urvalet hade en samlad poäng som låg nära skiljegränsen
mellan högt och lågt generellt situationsspecifikt självförtroende.

Hypotes 3: Män attribuerar på liknande sätt som personer med högt situationsspecifikt
självförtroende, medan kvinnorna förväntades attribuera på liknande sätt som de personer med lågt
situationsspecifikt självförtroende. Vidare förväntades män uppvisa signifikant högre
situationsspecifikt självförtroende än kvinnor (Lyden, Chaney, Danehower, & Houston, 2002).

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor gällande attributioner och
generellt situationsspecifikt självförtroende, dock fanns en trend att män i större utsträckning
förklarar negativa prestationer med externt kontrollerbara orsaker än kvinnor. Detta gick emot
uppställd hypotes. Vi antog att män har bättre generellt situationsspecifikt självförtroende än
kvinnor, dels för att vi har upplevt att män förväntas ha bättre självförtroende än kvinnor och dels
för att det fanns stöd för hypotesen i Lyden, Chaney, Danehower och Houstons studie från 2002.
Anledningen till att män förväntas ha högre självförtroende är att det är mer socialt accepterat för
män att visa gott självförtroende än vad det är för kvinnor. En man som uttalat har ett bra
självförtroende kan upplevas som kaxig, medan en kvinna riskerar att verka manhaftig och
okvinnlig (Hassmén, ref. i Carlsson, 2000) Män förväntas ta för sig och visa vad de kan, medan
kvinnorna förväntas vara mer tillbakadragna och lågmälda. Det faktum att flertalet försökspersoner
är idrottare kan inverka i resultatet, då det i idrottsvärlden är mer acceptabelt för kvinnor att ha bra
självförtroende om inte nödvändigt för att kunna prestera bra. Detta kan leda till att kvinnorna i
studien kanske har bättre självförtroende än icke-idrottande kvinnor, vilket gör att ingen signifikant
könsskillnad uppvisades.
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Hypotes 4: Personer vid positiva prestationer använder sig av inre, stabila och kontrollerbara
attributioner, medan vid negativa prestationer används inre, instabila och kontrollerbara
attributioner (Hamilton & Jordan, 2000).

I linje med Hamilton och Jordans studie (2000) visade resultatet att orsakerna ansågs vara mer
under personlig kontroll vid positiva prestationer än vid negativa prestationer. Attributionerna vid
positiva prestationer var även mer interna än vid negativa prestationer, vilket även forskning har
påvisat (Lyden, Chaney, Danehower, & Houston, 2002). Den enda dimensionen där det inte fanns
signifikanta skillnader mellan positiva och negativa prestationer var extern kontroll av orsak, både i
vår studie och Hamilton och Jordans studie (2000). Det faktum att positiva prestationer förklaras
med inre och personligt kontrollerbara orsaker anser vi vara logiskt, då detta attributionssätt stärker
självförtroendet (Silver, Mitchell, & Gist, 1995). Anledningen till att det inte finns någon signifikant
skillnad gällande extern kontroll av orsak mellan positiva och negativa prestationer, kan vara att vid
båda prestationerna användes mest personligt kontrollerbara orsaker.

Hypotes 5: Icke-idrottare har lägre situationsspecifikt självförtroende än de tre övriga
kategorierna. Vidare antogs att lagidrottare, individuella idrottare, motionärer och icke-idrottare inte
skiljer sig åt när det gäller attributionsstil.

Det fanns en signifikant skillnad mellan kategorierna. Icke-idrottarna förklarar negativa
prestationer med mer inre orsaker än motionärer. Även icke-idrottarna förklarar negativa
prestationer med mer stabila orsaker än både motionärer och individuella idrottare. Detta gick emot
uppställd hypotes och kan bero på den sneda fördelningen av försökspersoner mellan identiteterna
samt på att de tänkte på prestationer inom deras område. Hade de varit tvungna att tänka på en
idrottslig prestation hade resultatet kanske varit annorlunda, då en idrottslig prestation inte “tillhör”
deras identitet och då hade kanske de inte haft lika stor tro på sina färdigheter.

Hypotes 6: Äldre har högre situationsspecifikt självförtroende än yngre. Vi tror att yngre
personers attributioner är mer stabila än de äldres (White, 1993), vidare antogs att äldre och yngre
inte skiljer sig åt i de övriga attributionsdimensionerna. I linje med Hamilton och Jordans studie
(2000) fanns ingen skillnad i attributioner mellan de yngre och de äldre försökspersonerna. En
förklaring till varför inga åldersskillnader visades i resultatet kan vara att urvalet till största delen
bestod av personer mellan 20-30 år. För att få ett mer trovärdigt resultat bör det vara större skillnad
mellan de äldre och de yngre.

Majoriteten av de orsaker försökspersonerna uppgav som anledning till prestationen var
personligt kontrollerbara, detta för både positiva och negativa prestationer. Dessa resultat stämmer
överrens med övriga resultat, detta visar sig genom att försökspersonerna i de öppna frågorna
uppgav liknande attributioner som analysen av CDS-II visade. Vilket dels stärker reliabiliteten hos
instrumentet och dels att försökspersonerna verkligen har besvarat enkäten utifrån de orsaker de
angett.

Metoddiskussion
I studien kan kritik riktas mot urvalet gällande fördelning mellan kön, ålder och kategorierna.
Studien har en sned könsfördelning, vilket leder till att resultaten gällande könsaspekter inte är helt
reliabla. Kritiken kring åldern på urvalet är att majoriteten försökspersoner är av samma ålder,
vilket gör det svårt att studera åldersskillnader. Fördelningen mellan de olika kategorierna är ojämn
och påverkar reliabiliteten av resultatet. Vårt intresse var att undersöka kategorierna lagidrottare,
individuella idrottare, motionärer och icke-idrottare, dock var det svårt att finna personer som inte
är fysiskt aktiva överhuvudtaget. Detta kan påverka resultatets reliabilitet. Flertalet enkäter delades
ut, som inte besvarades vilket gjorde att urvalsstorleken blev mindre än beräknat. För att undvika
bortfall och underlätta besvarandet av enkäten borde vi oftare ha varit på plats och inte endast varit
tillgängliga via telefon eller internet. En annan bidragande faktor till urvalets begränsning var
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enkätens storlek. Flertalet tillfrågade personer avstod att besvara enkäten då de ansåg den var för
lång.

Angående instrumentet (CDS-II) har försökspersonerna framhävt att det var svårt att besvara
vilket även visade sig i antalet inte fullföljda enkäter.

Ytterligare kritik kring enkäten är bristen på våra egna exempel i de halvstrukturerade frågorna
som har att göra med orsaker till prestationen, då de inte riktade sig till alla fyra identiteterna.
Enkäten saknade exempel för bra och dåliga icke-idrottsliga prestationer. Vid utlämningen av
enkäterna gavs dock muntlig information om att prestationerna inte behövde vara idrottsrelaterade
då det visat sig att det hade varit lämpligt att ha med även denna sorts exempel.

Kritik kan även riktas mot att arbetet syftar till att mäta situationsspecifikt självförtroende och
att det sedan är det generella situationsspecifika självförtroendet som mäts. Hade det
situationsspecifika självförtroendet mäts, skulle det ha behövts två enkäter som mäter det
situationsspecifika självförtroende, en till den positiva och en till den negativa prestationen.

Implikationer
Om tränare är medvetna om vilken inverkan attributioner och situationsspecifikt självförtroende har
på varandra, på prestationer och på synen på framtida prestationer, kan de lära ut detta till
idrottarna. Detta skulle innebära att idrottarna i ett tidigt stadium blir informerade hur det är
önskvärt att attribuera till händelser. Lär sig idrottarna detta kan det leda till att de förklarar
händelser på sådant sätt att det situationsspecifika självförtroendet bibehålls eller förstärks, vilket i
sin tur kan innebära att de är mer benägna att stanna kvar inom idrotten.

Framtida rekommendationer
Det hade varit intressant att studera skillnader i situationsspecifikt självförtroende mellan positiva
och negativa prestationer och inte som i denna studie en allmän och övergripande bild av det
generella situationsspecifika självförtroendet. Detta för att studera eventuella samband mellan
positiva och negativa prestationer och hur bra det situationsspecifika självförtroendet är i respektive
situation.

Vidare skulle det vara intressant att göra en experimentell design på relationen mellan
situationsspecifikt självförtroende och attributioner. Detta så att rekommendationer kan ges om det
ger störst positiv effekt att arbeta med attributionsstil eller med det situationsspecifika
självförtroendet, om syftet är att förbättra båda områdena. Det vill säga om attributionerna har störst
inverkan på det situationsspecifika självförtroendet eller om det är det motsatta.

Etniska aspekter vore intressanta att studera. Om nivån av situationsspecifikt självförtroende och
attributionsstil skiljer sig åt mellan olika kulturer. Även om personer vars släkt länge har bott i ett
land skiljer sig åt gällande attributionsstil och situationsspecifikt självförtroende jämfört med
personer som relativt nyligen flyttat till samma land. Det vill säga om det är det arv eller miljö som
har störst inflytande på situationsspecifikt självförtroende och attributionsstil. Vidare vore det av
intresse att studera om arvet och miljöns inverkan skiljer sig mellan de individer som idrottar och de
som är fysiskt inaktiva.

Slutligen skulle det vara intressant att studera om attributionsstil och situationsspecifikt
självförtroende skiljer sig åt mellan olika idrotter och olika nivåer av deltagande inom idrotten. Till
exempel om en landslagsspelare i fotboll skiljer sig mot en division 6 spelare, eller om
fotbollsspelare skiljer sig mot hockeyspelare.
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Bilaga 1

Hej!

Vi är två studenter som läser Psykologi med inriktning idrott på Högskolan i Halmstad. Just nu
håller vi på med en studie som handlar om attributioner (hur man förklarar en händelse) samt hur
självförtroende (self-efficacy) kan ha ett samband med detta.

Vi vore därför tacksamma om Du ville svara på ett antal frågor oavsett om Du är lagidrottare,
individuell idrottare, motionär eller icke-idrottare.

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och det är helt frivilligt att delta och Du får avbryta
när Du vill. Det finns inga rätta eller felaktiga svar utan det är Din uppfattning som är intressant.
Var vänlig svara på alla frågor och så sanningsenligt som möjligt.

Om det är något Du undrar över kan Du höra av Dig till:

Jenny Bagge Johansson, tel. 070-2638827 jenny.bagge@telia.com
Carina Karlsson, tel. 070-5646771 ninis_20@hotmail.com

Handledare: Hansi Hinic, tel. 035-167269 hansi.hinic@hos.hh.se

Tack på förhand för din medverkan!



Bilaga 2

Bakgrundsfrågor:

Kön:          Man      kvinna

Ålder: ____ år

Är Du?:

 lagidrottare
 individuell idrottare
 motionär (tränar, men tävlar inte)
 icke-idrottare (tränar inte alls)

Hur ofta tränar Du?

 1ggr/månad
 2-3 ggr/månad
 1 ggr/vecka
 2-3 ggr/veckan
 4 ggr eller fler/vecka
 tränar inte alls

Vilken nivå tävlar Du på?

 internationell nivå
 nationell nivå
 distriktsnivå
 tävlar inte alls



Bilaga 3

Tänk på en bra (positiv) prestation som Du är nöjd med.

Vilken prestation tänker Du på? (Till exempel “satte nytt personligt rekord” eller “gjorde det
avgörande målet i en viktig match”)

…………………………………………………………………………………………………

Ange viktigaste orsaken/orsakerna till att Du presterade som Du gjorde:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fundera över orsaken/orsakerna Du angett ovan. Frågorna nedan rör Dina intryck och åsikter om
orsaken/orsakerna till Din prestation. Var vänlig och markera den siffra (9-1) som bäst stämmer
överrens med Dina intryck och åsikter om orsaken/orsakerna till Din prestation. Markera
endast en siffra för var och en av dessa 12 frågor:

Ex: Är orsaken/orsakerna till din prestation någonting som:
Är permanent  9 8 7 6 5 4 3 2 1  Är tillfälligt

Är orsaken/orsakerna till Din prestation någonting som:

1 Återspeglar en egenskap 9  8  7  6  5  4  3  2  1 Återspeglar en egenskap i situationen
hos Dig

2 Du kan hantera 9  8  7  6  5  4  3  2  1 Du kan inte hantera

3 Är permanent 9  8  7  6  5  4  3  2  1 Är tillfälligt

4 Du kan styra 9  8  7  6  5  4  3  2  1 Du kan inte styra

5 Andra har kontrollöver 9  8  7  6  5  4  3  2  1 Andra har inte kontroll över

6 Finns inom Dig 9  8  7  6  5  4  3  2  1 Finns utanför Dig

7 Är stabilt över tid 9  8  7  6  5  4  3  2  1 Varierar över tid

8 Andra människor 9  8  7  6  5  4  3  2  1 Andra människor inte bestämmer över
bestämmer över

9 Har med Dig att göra 9  8  7  6  5  4  3  2  1 Har med andra personer att göra

10 Du bestämmer över 9  8  7  6  5  4  3  2  1 Du inte bestämmer över

11 Oföränderligt 9  8  7  6  5  4  3  2  1 Föränderligt

12 Andra personer kan styra 9  8  7  6  5  4  3  2 1 Andra personer inte kan styra



Bilaga 4

Tänk på en dålig (negativ) prestation som Du är missnöjd med.

Vilken prestation tänker Du på? (Till exempel “sämre tid än önskat” eller “missade en viktig straff”)

…………………………………………………………………………………………………

Ange viktigaste orsaken/orsakerna till att Du presterade som Du gjorde:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fundera över orsaken/orsakerna Du angett ovan. Frågorna nedan rör Dina intryck och åsikter om
orsaken/orsakerna till Din prestation. Var vänlig och markera den siffra (9-1) som bäst stämmer
överrens med Dina intryck och åsikter om orsaken/orsakerna till Din prestation. Markera
endast en siffra för var och en av dessa 12 frågor:

Ex: Är orsaken/orsakerna till din prestation någonting som:
Är permanent  9 8 7 6 5 4 3 2 1  Är tillfälligt

Är orsaken/orsakerna till Din prestation någonting som:

1 Återspeglar en egenskap 9  8  7  6  5  4  3  2  1 Återspeglar en egenskap i situationen
hos Dig

2 Du kan hantera 9  8  7  6  5  4  3  2  1 Du kan inte hantera

3 Är permanent 9  8  7  6  5  4  3  2  1 Är tillfälligt

4 Du kan styra 9  8  7  6  5  4  3  2  1 Du kan inte styra

5 Andra har kontrollöver 9  8  7  6  5  4  3  2  1 Andra har inte kontroll över

6 Finns inom Dig 9  8  7  6  5  4  3  2  1 Finns utanför Dig

7 Är stabilt över tid 9  8  7  6  5  4  3  2  1 Varierar över tid

8 Andra människor 9  8  7  6  5  4  3  2  1 Andra människor inte bestämmer över
bestämmer över

9 Har med Dig att göra 9  8  7  6  5  4  3  2  1 Har med andra personer att göra

10 Du bestämmer över 9  8  7  6  5  4  3  2  1 Du inte bestämmer över

11 Oföränderligt 9  8  7  6  5  4  3  2  1 Föränderligt

12 Andra personer kan styra 9  8  7  6  5  4  3  2 1 Andra personer inte kan styra



Bilaga 5

Var vänlig läs igenom följande tio påståenden och markera det svarsalternativ som bäst
passar in på Dig. Markera endast ett svarsalternativ per påstående.

1. Jag lyckas alltid lösa svåra problem om jag bara anstränger mig tillräckligt.

Tar helt avstånd   Tar delvis avstånd   Instämmer delvis   Instämmer helt
                     
2. Även om någon motarbetar mig hittar jag ändå utvägar att nå mina mål.

Tar helt avstånd   Tar delvis avstånd   Instämmer delvis   Instämmer helt
        

3. Jag har inga svårigheter att hålla fast vid mina målsättningar och förverkliga mina mål.

Tar helt avstånd   Tar delvis avstånd   Instämmer delvis   Instämmer helt
        

4. I oväntade situationer vet jag alltid hur jag skall agera.

Tar helt avstånd   Tar delvis avstånd   Instämmer delvis   Instämmer helt
        

5. Till och med överraskande situationer tror jag mig klara av bra.

Tar helt avstånd   Tar delvis avstånd   Instämmer delvis   Instämmer helt
        

6. Tack vare min egen förmåga känner jag mig lugn även när jag ställs inför svårigheter.

Tar helt avstånd   Tar delvis avstånd   Instämmer delvis   Instämmer helt
        

7. Vad som än händer klarar jag mig alltid.

Tar helt avstånd   Tar delvis avstånd   Instämmer delvis   Instämmer helt
        

8. Vilket problem jag än ställs inför kan jag hitta en lösning.

Tar helt avstånd   Tar delvis avstånd   Instämmer delvis   Instämmer helt
        

9. Om jag ställs inför nya utmaningar vet jag hur jag skall ta mig an dem.

Tar helt avstånd   Tar delvis avstånd   Instämmer delvis   Instämmer helt
        

10. När problem uppstår kan jag vanligtvis hantera dem av egen kraft.

Tar helt avstånd   Tar delvis avstånd   Instämmer delvis   Instämmer helt
        

Kontrollera att Du besvarat alla frågor och tack för din medverkan!


