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Sammanfattning  
Syftet var att studera skillnader mellan elit- och sämre rankade orienterare gällande 
situationsspecifikt självförtroende gällande de tre komponenterna: fysisk och 
orienteringsteknisk kapacitet och koncentration, samt att studera kön- och åldersaspekter. 
Urvalet bestod av 119 försökspersoner i åldern 18 till 45 år (M = 26.52, SD = 6.20). För att 
mäta situationsspecifikt självförtroende gällande fysisk och orienteringsteknisk kapacitet samt 
koncentration konstruerades ett eget mätinstrument efter riktlinjer från Bandura (1986). 
Resultatet visade att topp 50 rankade orienterare hade högre situationsspecifikt 
självförtroende för fysisk och orienteringsteknisk kapacitet och koncentration än sämre 
rankade orienterare. Resultaten diskuteras utifrån Banduras teori om situationsspecifikt 
självförtroende (1977, 1986) och tidigare forskning. 
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Abstract  

The purpose of the study was to investigate differences between elite- and lower ranked 
orienteers in self-efficacy for the three components: physical and orienteering technical 
capacity and concentration. In addition, the aim was to study gender and age aspects. The 
participants, 119, were between 18 to 45 years old (M = 26.52, SD = 6.20). To measure self-
efficacy for physical capacity, orienteering technical capacity and concentration, an 
instrument was constructed based on guidelines from Bandura (1986). The results indicated 
that orienteers ranked top 50 had higher self-efficacy for physical and orienteering technical 
capacity and concentration than lower ranked orienteers. Results were discussed relative to 
Bandura’s theory of self-efficacy (1977, 1986) and to previous research. 
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”Orientering är självvald väg i okänd mark, 
tankens skärpa vid kroppslig möda, 

snabba beslut under spännande tävling. 
 

Orientering bjuder dådfylld kamp mot goda kamrater, 
ensam strid mot markernas hinder, 
vilsam växlan mot vardagens ävlan. 

 
Orientering skapar ett gladlynt och frimodigt släkte, 

en härdad stam med längtan till äventyr och dust, 
kärlek till naturen - källan för livslust och levnadskraft.” 

 
Motto från 1930-talet (Svenska Orienteringsförbundet, 2007). 

 
Orientering är en idrott som har fått relativt lite uppmärksamhet inom idrottspsykologin, trots 
att idrotten ställer höga såväl psykiska som fysiska krav på orienteraren (Eccles, Walsh, & 
Ingledew, 2002; Eccles, Walsh, & Ingledew, 2006). Idrotten går ut på att orienteraren på så 
kort tid som möjligt skall ta sig från start till mål genom att passera kontroller i naturen 
(Eccles et al., 2002; Eccles et al., 2006). En orienteringsbana kan vara från 3 kilometer till 25 
kilometer och bestå av varierande antal kontroller. Det finns en unik stämpel vid varje 
kontroll där orienteraren skall stämpla, detta för att registrera att kontrollerna har passerats 
och i given ordning (Eccles et al., 2002). Kontrollerna är markerade med orange-vit 
nylonskärm i terrängen (Svenska Orienteringsförbundet, 2007) och med en cirkel på kartan 
(Eccles et al., 2002; Eccles et al., 2006; Svenska Orienteringsförbundet, 2007). Baserat på 
informationen på kartan skall orienteraren välja den snabbaste vägen mellan kontrollerna 
(Eccles et al., 2002). En av anledningarna till att få studier har gjorts på orienterare kan vara 
det faktum att det är svårt att observera utförandet av uppgiften, då det huvudsakligen sker i 
skogen (Eccles et al., 2002).  

Enligt Eccles et al. (2002) kräver bra orienteringsprestationer att uppmärksamheten 
riktas och delas mellan tre informationskällor: kartan, omgivningen och transport. Det är 
nödvändigt att uppmärksamma kartan eftersom den innehåller information om var 
kontrollerna finns, omgivningen för att kunna jämföra den med kartan och transport för att 
kunna förflytta sig utan att kollidera med hinder och ta sig framåt (Eccles et al., 2006).  

Förutom att en orienterare behöver ha förmågan att fokusera och koncentrera sig på rätt 
saker vid rätt tidpunkt, behöver den även ha ett bra situationsspecifikt självförtroende. Detta 
eftersom situationsspecifikt självförtroende har visat sig vara en viktig del av bra prestationer 
(Bandura & Wood, 1989; Bond, Biddle, & Ntoumanis, 2001; Feltz & Lirgg, 2001; McAuley, 
1992; Vancouver, Thompson, Tischner, & Putka, 2002; Wolf, 1997). 

 
Situationsspecifikt självförtroende 
Det upplevda situationsspecifika självförtroendet är en bedömning av den egna förmågan att 
organisera och genomföra en speciell prestation (Bandura, 1986, 1997). Banduras teori (1977, 
1986) om situationsspecifikt självförtroende utvecklades inom ramarna för social kognitiv 
teori. Det är en bedömning av vad en individ tror sig kunna göra och inte vad den tidigare har 
gjort (Feltz & Chase, 1998). Detta självförtroende är specifikt för en viss situation. Till 
exempel kan en person ha högt självförtroende när det gäller tennis, men lågt när det kommer 
till fotboll (Bandura, 1977, 1986). Enligt Bandura (1986) krävs det att individer har en relativt 
bra uppfattning av vad de klarar av och inte klarar av för att de ska fungera normalt. 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). Vidare influerar det situationsspecifika självförtroendet vilka aktiviteter en individ gör, 
hur mycket kraft och energi som läggs ner på aktiviteten och hur länge individen håller på 
med aktiviteten (Bandura, 1986). Detta är även viktiga delar av motivation (Morris & Koehn, 
2004) vilken i sin tur också påverkar beslutet om att genomföra en prestation eller inte 
(Roberts, Treasure, & Corny, 2007).  

Situationsspecifikt självförtroende har visat sig vara en viktig bidragande faktor när det 
gäller bra prestationer (Bandura & Wood, 1989; Bond et al., 2001; Feltz & Lirgg, 2001; 
McAuley, 1992; Wolf, 1997). I både Gould, Diffenbach och Moffetts studie (2002) och Jones, 
Hanton och Connaughtons studie (2002) framgick det att idrottarna själva ansåg att tron på sig 
själv och att uppgiften kan genomföras på ett bra sätt, är viktigt för en bra prestation. 

Den vanligaste uppfattningen är att höjs en individs situationsspecifika självförtroende 
förbättras prestationen (Bandura & Wood, 1989; Vancouver et a., 2002; Wolf, 1997), 
eftersom individen då lägger den ner mer kraft, tid och energi på uppgiften (Vancouver et al., 
2002). Silver, Mitchell och Gists studie (1995) visade att individer med högt 
situationsspecifikt självförtroende presterade bättre än de med lågt situationsspecifikt 
självförtroende. Vancouver et al. (2002) fann dock ingen korrelation mellan 
situationsspecifikt självförtroende och prestation. Bra situationsspecifikt självförtroende kan 
inte väga upp en individs brist på förmåga, men det kan få en kapabel individ att prestera 
bättre (Bandura, 1991). Högt självförtroende kan även leda till en övertro på sin kapacitet, 
vilket leder till att individen inte anstränger sig så mycket som den skulle kunna göra 
(Bandura & Jourden, 1991). En övertro på sin kapacitet är relativt vanligt, i Stones studie 
(1994) visade det sig att 79 procent av urvalet förväntade sig att prestera bättre än 50 procent 
av de andra försökspersonerna 

Situationsspecifikt självförtroende grundar sig på fyra olika typer av information (se 
Figur 1); tidigare erfarenheter, jämförelse med andra, verbal feedback och fysiologiskt 
tillstånd (Bandura, 1977, 1986, 1997).  

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Källor till självförtroende: self-efficacy theory (Henschen & Newton, 2004). 
 

(1) Tidigare erfarenheter är den starkaste källan till situationsspecifikt självförtroende (Feltz, 
1992; Henschen & Newton, 2004). Är de tidigare erfarenheterna positiva höjs tron på 
färdigheten att genomföra uppgiften på ett bra sätt, medan om de tidigare erfarenheterna är 
negativa sänks denna tro på den personliga färdigheten (Bandura, 1977, 1986; Henschen & 
Newton, 2004). Effekten som misslyckanden har på det situationsspecifika självförtroendet 
beror delvis på timingen och helheten av situationen (Bandura, 1977). Misslyckade 
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prestationer kan leda till försämrat situationsspecifikt självförtroende, vilket i sin tur kan leda 
till lägre motivation och sämre prestationer (Bandura, 1986). Har personen bra 
situationsspecifikt självförtroende kan tillfälliga misslyckanden hjälpa till att stärka 
motivationen (Bandura, 1977).  

Lyckas en individ med en svår uppgift stärks det situationsspecifika självförtroendet mer 
än om uppgiften anses vara lätt. Detsamma gäller om uppgiften utförs på egen hand till 
skillnad från om den utförs med hjälp av andra (Bandura, 1986). Hur stor effekt prestationen 
har på det situationsspecifika självförtroendet beror på hur mycket ansträngning uppgiften 
kräver, upplevd svårighetsgrad, hur mycket guidning som krävs samt hur tidigt i inlärandet 
som uppgiften klaras av (Feltz & Lirgg, 2001). Effekten av tidigare prestationer på 
situationsspecifikt självförtroende beror på individens kognitiva uppfattning av prestationen 
(Bandura, 1986). Bra prestationer som av individen anses bero på personliga orsaker är mer 
troliga att förhöja det situationsspecifika självförtroendet, än de prestationer som attribueras 
till situationsbundna faktorer (Bandura, 1977). 

Bandura (1977) menade att förhållandet mellan situationsspecifikt självförtroende och 
prestationer är ömsesidigt. Det vill säga, tidigare prestationer påverkar det situationsspecifika 
självförtroendet, vilket i sin tur påverkar kommande prestationer.  

(2) Jämförelse med andra, innebär att en person genom att se en annan individ lyckas 
genomföra en obehaglig eller helt ny uppgift stärker tron på att även den själv kan genomföra 
uppgiften (Bandura, 1977; Morris & Koehn, 2004). Detta genom att personen då får se att 
uppgiften kan genomföras utan att någonting drastiskt behöver inträffa (Bandura, 1977). 
Upplever personen att utövaren är lik sig själv är det större chans att det situationsspecifika 
självförtroendet ökar än om utövaren upplevs som annorlunda (Henschen & Newton, 2004). 
Är det situationsspecifika självförtroendet endast baserat på jämförelse med andra är det 
relativt svagt och lättföränderligt (Bandura, 1977; Henschen & Newton, 2004).  

(3) Verbal feedback består bland annat av antydningar och övertalningar om individens 
kapacitet, vilka i sin tur kan öka tron på att en person lyckosamt kan hantera situationer som 
tidigare varit överväldigande (Bandura, 1977; Morris & Koehn, 2004). Kommentarer från 
personer som betyder mycket för utövaren, är trovärdiga och har kunskap om situationen, har 
större inverkan på det situationsspecifika självförtroendet än kommentarer från andra 
(Henschen & Newton, 2004; Morris & Koehn, 2004). 

(4) Personer använder sig även av information om deras fysiologiska samt emotionella 
tillstånd när de bedömer sin kapacitet (Bandura, 1977, 1986). En individ kan tolka fjärilar i 
magen som något positivt och som att den är redo för att prestera, medan en annan individ kan 
tolka fjärilarna som att den inte är tillräckligt förberedd och inte redo för prestationen 
(Henschen & Newton, 2004; Morris & Koehn, 2004). Eftersom hög anspänning vanligtvis 
försämrar prestationen tenderar det situationsspecifika självförtroendet vara högre när 
anspänningen inte är så hög (Bandura, 1977, 1986). Feltz (1992) uppmärksammade att även 
fysiologiska tillstånd som till exempel kondition, trötthet och smärta påverkar det 
situationsspecifika självförtroendet.  

Lyden, Chaney, Danehower och Houston (2002) fann att bland ekonomistudenter hade 
män signifikant högre situationsspecifikt självförtroende än kvinnor, detsamma fann Cartoni, 
Minganti och Zelli (2005) hos italienska gymnaster. Bagge Johansson & Carlsson (2006) fann 
dock inga signifikanta könsskillnader gällande generellt situationsspecifikt självförtroende 
hos lag idrottare, individuella idrottare, motionärer och icke-idrottare. 

Gal-Or, Tenenbaum och Shimrony (1986) studie visade att bra orienterare hade högre 
situationsspecifikt självförtroende inför tävlingar än sämre orienterare.  
 
 
 



Koncentration  
Koncentration innebär en individs förmåga att medvetet rikta mental ansträngning mot det 
som är viktigast i den givna situationen (Moran, 1996, 2004; Moran & Summers, 2004; 
Nideffer & Sagal, 1998; Schmid & Peper, 1998). Exempelvis koncentrerar sig en 
fotbollsspelare när han inför en match försöker absorbera tränarens instruktioner. Selektiv 
perception refererar till förmågan att fokusera på relevant information och utesluta eventuella 
distraktioner (Boutcher, 2002; Moran, 2004; Moran & Summers, 2004). Riktas 
uppmärksamheten mot irrelevant information kan prestationen bli lidande (Boutcher, 2002). 
Selektiv uppmärksamhet är en avgörande faktor gällande inlärning via observation (Bandura, 
1986). Mental ”time-sharing” innebär förmågan att, genom träning, lära sig att göra mer än en 
sak samtidigt (Moran, 1996, 2004; Moran & Summers, 2004). 

Koncentration är ofta den avgörande faktorn i tävlingar (Abernethy, 1993; Nideffer & 
Sagal, 1998; Schmid & Peper, 1998) och för prestationer på hög nivå (Omodei, McLennan, & 
Whitford, 1998). Koncentrationens betydelse för bra prestationer belyses exempelvis av 
citatet ”om du vill bli bäst, måste du vara helt fokuserad på det du gör” (Jones et al., 2002, s. 
211). Även Durand-Bush, Salmela och Green-Demers (2001) studie visar att idrottare ansåg 
fokusering vara en av de avgörande faktorerna för lyckade prestationer. I många idrotter pågår 
en tävling i flera timmar eller till och med dagar istället för sekunder, vilket medför att 
idrottaren måste kunna vara uppmärksam och förberedd på händelser under en lång tidsperiod 
(Abernethy, 1993). Enligt Seiler och Wetzel (1997) är individer som är duktiga på att 
koncentrera sig mer kapabla att bibehålla tillräckligt med uppmärksamhet under en given tid, 
att undvika disktraktorer samt att välja ut nödvändig information. Däremot är de individer 
som är sämre på att koncentrera sig mer troliga att bearbeta irrelevant information, göra 
misstag och prestera sämre i idrotten (Seiler & Wetzel, 1997). Förmågan att kunna bibehålla 
fokus trots distraktioner rankades dessutom som en av de viktigaste beståndsdelarna i 
begreppet mental tuffhet (Jones et al., 2002). 
 
Uppmärksamhet och orientering 
Eccles et al. (2002) menade att orienteringsprestationer var positivt relaterade till i vilken 
utsträckning individen utvecklade strategier för att minska uppmärksamhetskostnaden att läsa 
kartan. Detta styrks av erfarna orienterare i större utsträckning kombinerade kartläsning med 
löpning än mindre erfarna orienterare (Eccles et al., 2006). Erfarna orienterare spenderade de 
delar av banan där det inte krävdes mycket uppmärksamhet för att ta sig framåt eller för att 
lokalisera sig, till exempel transportsträckor på stigar, till att läsa kartan utan att stanna 
(Eccles et al., 2002). Detta leder till att orienterarna i förväg kan identifiera och börja bearbeta 
kommande områden som kräver stor uppmärksamhet, vilket i sin tur leder till att när 
orienteraren väl är i området, krävs inte lika mycket uppmärksamhet som om den inte hade 
studerat det tidigare (Eccles et al., 2002). Använder sig orienteraren av en ”sista säkra”, det 
vill säga en tydlig punkt i naturen nära kontrollpunkten, behöver den inte dra ned på farten i 
samma utsträckning inför kontrolltagningen. Detta eftersom farten kan hållas uppe till ”sista 
säkra” punkten nås (Eccles et al., 2002).   

Uttryckt i procent av löptiden spenderade erfarna och mindre erfarna lika lång tid att 
läsa kartan, men de erfarna orienterarna tittade mer frekvent på kartan (Eccles et al., 2006). 
Mindre erfarna orienterare stod still längre tid och oftare än erfarna orienterare. De två 
grupperna skiljde sig dock inte åt när det gällde hur många procent av löptiden som de riktade 
uppmärksamheten mot omgivningen (Eccles et al., 2006). 

Seiler och Wetzel (1997) fann en trend att duktiga kvinnliga orienterare hade bättre 
koncentration än de sämre kvinnliga orienterarna, dock var det inte signifikanta resultat. 
Grossbard, Cumming, Standage, Smith och Smolls studie (i tryck) visade att män noterade 
högre resultat på ett test med delskalan koncentrationssplittring än kvinnor. 



Durand-Bush et al. (2001) fann att elitidrottare var bättre på att rikta och återfå 
uppmärksamheten när de utsattes för distraktorer än tävlingsidrottare på lägre nivå. Golby och 
Sheards (2004) fann ett positivt samband mellan självförtroende och 
uppmärksamhetskontroll.  

Ett problem vid mätande av situationsspecifikt självförtroende kan vara att individen 
fyller i om den har för avsikt att utföra uppgiften och inte om den tror sig kunna genomföra 
den (Morris & Koehn, 2004). Likaså är koncentration ett svårmätt begrepp då koncentration 
är en hypotetisk konstruktion och således inte observerbar, kan den inte mätas direkt (Moran, 
2004). Ytterligare ett problem med att mäta koncentration är att begreppet har blivit 
operationaliserat på många olika sätt, detta eftersom koncentration betyder olika saker för 
olika individer (Abernethy, Summers, & Ford, 1998). 
 
Syfte 
Syftet är att studera skillnader mellan elit- och sämre rankade orienterare gällande 
situationsspecifikt självförtroende för de tre komponenterna fysisk och orienteringsteknisk 
kapacitet och koncentration, samt att studera kön- och åldersaspekter. 
 
Följande hypoteser prövas: 

(1) Topp 50 rankade orienterare förväntas uppvisa högre situationsspecifikt 
självförtroende för de tre komponenterna fysisk och orienteringsteknisk kapacitet och 
koncentration än de sämre rankade orienterarna.  

(2) Män förväntas uppvisa högre situationsspecifikt självförtroende för fysisk och 
orienteringsteknisk kapacitet än kvinnor (Cartoni et al., 2005; Lyden et al., 2002).  

(3) Situationsspecifikt självförtroende för de tre komponenterna fysisk och 
orienteringsteknisk kapacitet och koncentration förväntas vara positivt korrelerat med 
ålder. 

 
Metod 

Försökspersoner  
Urvalet bestod av 200 stycken respondenter. Det externa bortfallet var 69 stycken, varav 16 
stycken där adressen var fel/inte fanns och 53 stycken vilka inte returnerade enkäten. Av de 
131 stycken som besvarade enkäten var det ett internt bortfall på 12 stycken som var under 18 
år. 119 stycken inkluderades i studien, varav 57 män och 62 kvinnor. Alla försökspersoner är 
orienterare. Männen var uppdelade i två grupper, rankade 1-50 (N=32) och rankade 480-530 
(N=25). Kvinnorna var uppdelade i grupperna rankade 1-50 (N=31) och rankade 290-340 
(N=31). Indelningarna gjordes efter Svenska Orienteringsförbundets (SOFT:s) rankinglista. 
Försökspersonerna var 18 till 45 år (M = 26.52, SD = 6.20), männen var mellan 18 och 45 år 
(M = 26.65, SD = 6.52) och kvinnorna var mellan 18 och 40 år (M = 26.40, SD = 6.20). Män 
rankade topp 50 var mellan 20 och 43 år (M = 27.56, SD = 5.36), sämre rankade män var 
mellan 18 och 45 år (M = 25.48, SD = 7.72), kvinnor rankade topp 50 var mellan 21 och 40 år 
(M = 29.52, SD = 5.34) och sämre rankade kvinnor var mellan 18 och 34 år (M = 23.29, SD = 
8.84).  
 
Mätinstrument  
Mätinstrumentet består av sex stycken bakgrundsfrågor och ett egenkonstruerat instrument för 
att mäta det situationsspecifika självförtroendet inriktat mot de tre komponenterna fysisk och 
orienteringsteknisk kapacitet samt koncentration (se Bilaga 2 och 3). Det egenkonstruerade 
instrumentet utvecklades i samråd med handledare, samt ett par orienterare för att få feedback 
om instrumentet tog upp relevanta frågor och områden och var lättförståligt. Instrumentet 
utformades efter riktlinjer från Bandura (1986). Genom en komponentanalys delades frågorna 



först in i två komponenter, fysisk och mental kapacitet. Den förklarande variansen för två 
komponenter var 50 procent. Komponenten fysisk kapacitet bestod av frågorna 1 till 9 (se 
bilaga 3) och hade alpha-värdet 0.88. Komponenten mental kapacitet bestod av frågorna 10 
till 28 (se bilaga 3), med undantag av fråga 18 vilken inte laddade på någon komponent och 
hade alpha-värdet 0.93. Eftersom ett syfte med studien var att studera situationsspecifikt 
självförtroende för koncentration hos orienterare delades komponenten mental kapacitet in i 
två komponenter, orienteringsteknisk kapacitet och koncentration. Komponenten 
orienteringsteknisk kapacitet bestod av frågorna 10 till 24 (se bilaga 3) med undantag av fråga 
18 och hade alpha-värdet .92. Komponenten koncentration bestod av frågorna 25 till 28 (se 
bilaga 3) och hade alpha-värdet .75. Överskrider Cronbach’s alpha .70 tyder det på att 
mätinstrumentet har en hög inre reliabilitet (Duda & Whitehead, 1998) 
 
Procedur  
Kontakt togs med SOFT:s rankingansvarige för att få adresser till utvalda orienterare. De 
utvalda orienterarna var 200 stycken, varav 100 män och 100 kvinnor. Därefter skickades en 
första omgång enkäter (se bilaga 2 och 3) ut tillsammans med ett informationsbrev (se bilaga 
1) till 197 orienterare, då SOFT inte hade adressen till tre av de utvalda orienterarna.  
Informationsbrevet informerade försökspersonerna om att deltagandet var helt frivilligt, det 
var fritt att utan att uppge anledning avbryta deltagandet när som helst, svaren kommer att 
behandlas konfidentiellt och svaren kommer behandlas på gruppnivå. Efter cirka tre veckor 
skickades en påminnelse med en ny enkät till de som inte redan svarat. De svar som kom in 
kodades om, för att ingen skall kunna härleda ett svar till en viss person, innan de matades in i 
statistikprogrammet Statistical Package of Social Sciences (SPSS) där datan sedan 
analyserades. Tretton stycken enkäter kom tillbaka på grund av att försökspersonerna flyttat 
och hade ny adress. Vidare uteslöts tolv orienterare ur dataanalysen då de var under 18 år. 
 
Dataanalys 
För att studera huvudeffekter för kön och rankinggrupp samt interaktionseffekten mellan kön 
och rankinggrupp gjordes en oberoende tvåvägs variansanalys. En oberoende envägs 
variansanalys gjordes för att studera skillnader mellan deltagande på distrikts-, nationell- och 
internationellnivå. Slutligen gjordes Pearsons r korrelationstest för att studera samband mellan 
ålder och situationsspecifikt självförtroende för fysisk och orienteringsteknisk kapacitet samt 
koncentration. Samtliga uträkningar gjordes i SPSS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultat 
Skalan för situationsspecifikt självförtroende går från 1-10. 

 
Tabell 1. Deskriptiv data för antal tävlingsår, antal träningspass per vecka samt antal 
träningstimmar per vecka.  
 
Variabel n M SD Minimum Maximum 
Antal tävlingsår 117 17.13 6.19 5 32 

Män 56 17.21 6.13 5 32 
Topp 50 32 18.16 5.84 7 31 
Sämre 24 15.96 6.40 5 32 

Kvinnor 61 17.03 6.19 7 32 
Topp 50 30 19.73 6.14 8 32 
Sämre 31 14.45 5.09 7 25 

Antal träningspass/vecka 118 6.19 2.44 1 13 
Män 57 6.75 2.44 1 13 

Topp 50 32 8.05 1.99 4.5 13 
Sämre 25 5.08 1.89 1 8 

Kvinnor 61 5.67 2.35 1 12.5 
Topp 50  30 6.88 2.47 1 12.5 
Sämre 31 4.50 1.51 2 7.5 

Antal träningstimmar/vecka 117 7.84 3.25 1 15.5 
Män 57 8.58 3.17 1 15.5 

Topp 50 32 10.42 2.39 6 15.5 
Sämre 25 6.22 2.41 1 10 

Kvinnor 60 7.13 3.19 1 15 
Topp 50 30 8.50 3.43 1 15 
Sämre 30 5.77 2.25 2 12 

 
Deskriptiv data i Tabell 1 visar att topp 50 rankade orienterare har tävlat i fler år (t (114) = 
3.66, p < .001) samt tränar både fler gånger (t (115) = 7.85, p < .001) och timmar (t (114) = 
7.48, p < .001) per vecka än sämre rankade orienterare.   
 
Tabell 2. Deskriptiv data över tävlingsnivå i urvalet.  
 
 Internationell (n) Nationell (n) Distrikt (n) Tävlar inte (n) 
Män 16 32 9 0 

Topp 50 16 15 1 0 
Sämre 0 17 8 0 

Kvinnor 14 40 6 1 
Topp 50 11 17 1 1 
Sämre 3 23 5 0 

Totalt 30 72 15 1 
 
Deskriptiv data i Tabell 2 visar att det fanns ett samband mellan rankinggrupp och 
tävlingsnivå (χ² (2, N = 117) = 27.99, p < .001). Topp 50 rankade orienterare tävlar främst på 
internationell eller nationell nivå. Sämre rankade orienterare tävlar främst på nationell eller 
distriktsnivå. 
 
 
 
 



Tabell 3. Skillnader mellan tävlingsnivåer gällande situationsspecifikt självförtroende för 
fysisk kapacitet, orienteringsteknisk kapacitet samt koncentration.  
 
 Internationell Nationell Distrikt  
 M        SD M        SD M        SD f 
Fysisk kapacitet 8.09      1.13 6.99     1.37 6.63     1.43 8.82** 
Ol kap 9.09        .72 8.24     1.23 8.02       .85 7.71** 
Koncentration 8.60      1.11 7.60     1.54 7.13     1.22 7.22** 
** skillnaden är signifikant på en .01 nivå 
Notering: Ol kap = orienteringsteknisk kapacitet.  
 
Resultaten i Tabell 3 visade att det fanns signifikanta skillnader mellan de olika 
tävlingsnivåerna gällande det situationsspecifika självförtroendet för fysisk kapacitet (F (3, 
113) = 8.82, p < .001), orienteringsteknisk kapacitet (F (3, 115) = 7.71, p < .001) samt 
koncentration (F (3, 116) = 7.22, p < .001). Tukey och Bonferronis post-hoc test (p<.05) 
visade att orienterare på internationell hade högre situationsspecifikt självförtroende för fysisk 
kapacitet, orienteringsteknisk kapacitet och koncentration än både orienterare på nationell och 
distriktsnivå. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan orienterare på nationell och 
distriktsnivå.  
 
Tabell 4. Huvudeffekter samt interaktionesffekter av kön och rankinggrupp på 
situationsspecifikt självförtroende för fysisk kapacitet, orienteringsteknisk kapacitet samt 
koncentration. 
 a. 
 Män topp 50 Män sämre Kvinnor topp 

50 
Kvinnor sämre 

 M        SD M        SD M          SD M         SD 
Fysisk kapacitet (n=116) 8.01    1.45  6.76     1.35    7.45       1.26 6.53      1.14 
Ol kap (n=118) 8.91    0.86  8.15     1.02 8.68       1.10 7.93      1.28 
Koncentration (n=119) 8.39    1.32  7.50     1.30 8.27       1.29 6.98      1.55 
 
b. 

 Män totalt Kvinnor totalt Topp 50 totalt Sämre totalt 
 M            SD      M         SD   M         SD  M       SD 
Fysisk kapacitet (n=116) 7.45      1.53   7.01       1.26  7.78      1.34 6.63   1.23 
Ol kap (n=118) 8.57      1.00   8.28       1.24   8.78        .98 8.03   1.17 
Koncentration (n=119) 8.00      1.37   7.60       1.55   8.32      1.30 7.21   1.45 
Notering: Ol kap = orienteringsteknisk kapacitet 
 
Resultaten i Tabell 4 b. visade att det fanns en signifikant huvudeffekt för rankinggrupp 
gällande situationsspecifikt självförtroende för fysisk kapacitet (F (1,112) = 19.84, p < .001, 
Eta2 = .151), orienteringsteknisk kapacitet (F (1,114) = 14.51, p < .001, Eta2 = .113) samt 
koncentration (F (1,115) = 18.78, p < .001, Eta2 = .140). Ingen signifikant huvudeffekt fanns 
för kön. Vidare fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan rankinggrupp och kön. 
 
 
 
 
 
 



Tabell 5. Korrelation mellan ålder, antal tävlingsår, antal träningspass per vecka, antal 
träningstimmar per vecka, situationsspecifikt självförtroende gällande fysisk kapacitet, 
orienteringsteknisk kapacitet samt koncentration. 
  
 Ålder Tävlingsår Pass/vecka Timmar/vecka Fys.kap Ol kap Konc. 
Ålder 1       
Tävlingsår .933** 1      
Pass/vecka -.070 -.100 1     
Timmar/vecka -.048 -.063 .912** 1    
Fys. kap .086 .099 .367** .366** 1   
Ol kap. .132 .102 .140 .136 .548** 1  
Koncentration .103 .124 .184* .196* .464** .768** 1 

* korrelationen är signifikant på en .05 nivå 
** korrelationen är signifikant på en .01 nivå. 

Notering: Fys. kap = fysisk kapacitet, Ol kap = orienteringsteknisk kapacitet, Konc. = 
koncentration 

 
Det fanns en positiv signifikant korrelation mellan det situationsspecifika självförtroendet 
gällande fysisk kapacitet och följande faktorer: hur många gånger (r = .37, N = 115, p < .01) 
samt timmar (r = .37, N = 114, p < .01) individen tränar per vecka, det situationsspecifika 
självförtroendet för orienteringsteknisk kapacitet (r = .55, N = 116, p < .01) och koncentration 
(r = .46, N = 116, p < .01). Det fanns en signifikant positiv korrelation mellan 
situationsspecifikt självförtroende för koncentration och följande faktorer: hur många gånger 
(r = .18, N = 118, p < .05) samt timmar (r = .20, N = 117, p < .05) individen tränar per vecka 
och det situationsspecifika självförtroendet för orienteringsteknisk kapacitet (r = .77, N = 118, 
p < .01) (se Tabell 5). Det fanns ingen signifikant korrelation mellan ålder och 
situationsspecifikt självförtroende för någon av de tre komponenterna fysisk och 
orienteringsteknisk kapacitet eller koncentration. 
 

Diskussion 
Syftet med studien var att studera skillnader mellan elit- och sämre rankade orienterare 
gällande situationsspecifikt självförtroende för fysisk och orienteringsteknisk kapacitet och 
koncentration, samt att studera kön- och åldersaspekter. 

Resultaten gick i linje med hypotes 1 och visade att orienterare rankade topp 50 uppvisade 
signifikant högre situationsspecifikt självförtroende för de tre komponenterna fysisk och 
orienteringsteknisk kapacitet samt koncentration. Detta är även i linje med tidigare forskning 
(Gal-Or et al., 1986; Seiler & Wetzel, 1997). Bandura (1977) menade att förhållandet mellan 
situationsspecifikt självförtroende och prestationer är ömsesidigt. Det vill säga, tidigare 
prestationer påverkar det situationsspecifika självförtroendet, vilket i sin tur påverkar 
kommande prestationer (Bandura, 1977). Silver et al.’s studie (1995) visade att individer med 
högt situationsspecifikt självförtroende presterade bättre än de med lågt situationsspecifikt 
självförtroende. Är de tidigare erfarenheterna positiva höjs tron på färdigheten att genomföra 
uppgiften på ett bra sätt, men om den tidigare erfarenheten är negativ sänks tron på den 
personliga färdigheten (Bandura, 1977, 1986; Henschen & Newton, 2004). Eftersom det är 
rimligt att anta att topp 50 rankade orienterare presterar bättre än sämre rankade orienterare, 
kan detta förhållande vara en förklaring till varför topp 50 rankade orienterare har bättre 
situationsspecifikt självförtroende än sämre rankade orienterare. Men eftersom denna studie 
inte är experimentell kan inga slutsatser dras om huruvida det är bra prestationer som gjort att 
topp 50 rankade orienterare har högre situationsspecifikt självförtroende än de sämre rankade, 
eller om det är tack vare ett bättre situationsspecifikt självförtroende som de topprankade 



orienterarna presterar bättre än de sämre rankade. Tidigare studier indikerar att 
situationsspecifikt självförtroende har visat sig vara en viktig bidragande faktorerna när det 
gäller bra prestationer (Bandura & Wood, 1989; Bond et al., 2001; Feltz & Lirgg, 2001; 
McAuley, 1992; Wolf, 1997). Även idrottarna själva anser att tron på sig själv och att 
uppgiften kan genomföras på ett bra sätt, är viktigt för en bra prestation (Gould et al., 2002; 
Jones et al., 2002). Detta styrker antagandet att det delvis är tack vare ett bra 
situationsspecifikt självförtroende som vissa orienterare når toppen och andra inte. Bra 
situationsspecifikt självförtroende kan dock inte väga upp en individs brist på förmåga, men 
det kan få en kapabel individ att prestera bättre (Bandura, 1991). Enligt Bandura (1986) 
influerar det situationsspecifika självförtroende vilka aktiviteter en individ gör, hur mycket 
kraft och energi som läggs ner på aktiviteten och hur länge individen håller på med 
aktiviteten. Detta styrks av resultaten i denna studie, då topp 50 rankade orienterare hade 
högre situationsspecifikt självförtroende, samt att dessa orienterare tränade signifikant fler 
pass och timmar per vecka än de sämre rankade orienterarna.  

Durand-Bush et al. (2001) fann att elitidrottare var bättre på att rikta och återfå 
uppmärksamheten när de utsattes för distraktorer än tävlingsidrottare på lägre nivå. Detta 
styrks av resultaten i denna studie då orienterare rankade topp 50 hade större tilltro till sin 
koncentrationsförmåga än sämre rankade orienterare. Topp 50 rankade orienterare ansåg sig 
dessutom vara bättre på att ignorera andra löpare i skogen vilket stöder Durand-Bush et al.’s 
(2001) resultat om att elitidrottare är bättre på att rikta uppmärksamheten än sämre idrottare. 
Som tidigare kan antagandet göras att topprankade orienterare presterar bättre än sämre 
rankade orienterare. Detta gör att studiens resultat får stöd i tidigare forskning som menar att 
koncentration är ofta den avgörande faktorn i tävlingar (Abernethy, 1993; Nideffer & Sagal, 
1998; Schmid & Peper, 1998) och för prestationer på hög nivå (Omodei et al., 1998) eftersom 
topprankade orienterare i denna studie hade högre situationsspecifikt självförtroende gällande 
koncentration än de sämre rankade orienterarna. Koncentrationens betydelse för bra 
prestationer belyses exempelvis av citatet ”om du vill bli bäst, måste du vara helt fokuserad på 
det du gör” (Jones et al., 2002, s. 211). Även Durand-Bush et al.’s (2001) studie visar att 
idrottare ansåg fokusering vara en av de avgörande faktorerna för lyckade prestationer. 

Resultaten visade dessutom att orienterare på internationell tävlingsnivå hade signifikant 
högre situationsspecifikt självförtroende för fysisk kapacitet, orienteringsteknisk kapacitet och 
koncentration. Detta är i linje med skillnaderna mellan topp 50 rankade orienterare och sämre 
orienterare, då det främst är topp 50 rankade orienterare som tävlar på en internationell nivå. 

Resultaten gick delvis i linje med hypotes 2. Män uppvisade inte högre 
situationsspecifikt självförtroende för fysisk kapacitet, orienteringsteknisk kapacitet eller 
koncentration. Dock fanns en trend att män hade högre situationsspecifikt självförtroende för 
fysisk kapacitet än kvinnor. 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. 
Bra självförtroende klassas som en manlig egenskap medan det ibland kan anses som ett 
kvinnligt drag att sakna självförtroende (Burr, 2002). Män förväntas ta för sig och visa vad de 
kan, medan kvinnorna förväntas vara mer tillbakadragna och lågmälda. Det finns tidigare 
forskning vilken tyder på att det finns en skillnad mellan män och kvinnor (Lyden et al., 
2002) och det finns forskning som tyder på att det inte finns en skillnad mellan könen (Bagge 
Johansson & Carlsson, 2006).  

Grossbard et al.’s studie (i tryck) visade att män noterade högre resultat på ett test med 
delskalan koncentrationssplittring än kvinnor. Resultatet i denna studie gick emot Grossbard 
et al.’s studie (i tryck) och i linje med uppställd hypotes. Det fanns ingen könsskillnad när det 
gällde situationsspecifikt självförtroende för koncentration. Detta kan bero på att orientering 
är en idrott som kräver mycket koncentration av utövaren (Eccles et al., 2006) och att då 



utövarna, där de flesta tävlat i tio år eller mer, har utvecklat en relativt bra 
koncentrationsförmåga.  

Resultaten gick emot hypotes 3 och visade ingen korrelation mellan ålder och 
situationsspecifikt självförtroende. Anledningen till att antagandet gjordes att det skulle finnas 
en positiv korrelation var att ju äldre en person är desto längre kan den förväntas ha tävlat och 
tränat orientering. Under dessa år som aktiv bör de ha upplevt fler positiva prestationer än vad 
de yngre orienterarna har hunnit med, vilka bör ha stärkt deras situationsspecifika 
självförtroende. De äldre orienterarna bör även ha fått mer rutin då de tävlat längre och med 
rutinen bör en känsla av säkerhet gällande orienteringstekniska moment komma, vilket gör att 
de bör ha ett högre situationsspecifikt självförtroende gällande orienteringsteknisk kapacitet. 
En möjlig förklaring till varför resultaten gick emot uppställd hypotes kan vara det faktum att 
85 procent av alla försökspersoner har tävlat i minst tio år. Under vilken tid individer bör ha 
utvecklat en relativt klar bild över deras kapacitet och vad deras styrkor och svagheter är.  

Dock fanns det en positiv korrelation mellan situationsspecifikt självförtroende för 
koncentration och situationsspecifikt självförtroende för fysisk och orienteringsteknisk 
kapacitet. Detta styrks av Golby och Sheards resultat (2003) om en positiv korrelation mellan 
koncentration och situationsspecifikt självförtroende. 
 
Metoddiskussion 
Kritik kan riktas mot att mätinstrumentet är helt nytt och inte validerat. Dock beräknades den 
inre reliabiliteten (Chronbach’s alpha) för de tre komponenterna till .75, .88 och .92, vilket 
tyder på en hög inre reliabilitet. Då instrumentet utvecklades i diskussion med orienterare bör 
det vara relevant och förståligt. Dock upplevde några av försökspersonerna begreppet 
”maxfart” som diffust och svårt att förstå. De undrade vad de skulle jämföra med, om de 
skulle uppskatta sin maxfart i förhållande till världseliten eller till sin egen maxfart på slätt 
underlag. De försökspersoner som frågade hur de skulle ta ställning till begreppet fick alla 
förklaringen: ”Vad jag menar är din tilltro till din fysiska kapacitet och styrka att hålla högt 
tempo i olika terräng typer. Till exempel om du anser dig vara stark i starkt kuperad terräng. 
Att du orkar ligga på och hålla ett för dig högt tempo. Eller om du anser att du inte är stark i 
den terräng typen, att du inte orkar trycka på i backarna.” Detta verkade förtydliga begreppet. 
Vid eventuell användning av instrumentet igen bör troligen antingen begreppet maxfart bytas 
ut eller förklaras, så att tolkningen av det blir så lika som möjligt för alla försökspersoner.  

Ytterligare kritik kan riktas mot snedfördelningen av frågor i instrumentet då det endast 
var fyra frågor som berörde komponenten koncentration, medan det var nio frågor för 
komponenten fysisk kapacitet samt 15 frågor för komponenten orienteringsteknisk kapacitet. 
Det var även komponenten koncentration som hade lägst inre reliabilitet.  

För att få högre deltagande i studien skulle enkäterna ha kunnat delas ut på tävlingar och 
andra arrangemang då författaren befann sig på samma plats som försökspersonerna. Detta 
gjordes inte av respekt för försökspersonerna, då författaren ansåg det vara ett störande 
moment för försökspersonerna om de under tävlingsdagen blir uppsökta, tilldelade en enkät 
och eventuellt fylla i den på plats.  

Då koncentration är ett svårt begrepp att mäta via mätinstrument bör det mätas via 
experiment. Anledningen till att inget experiment gjordes i denna studie var att författaren inte 
hade tiden eller möjligheten att närvara och få försökspersonerna att genomför det. Dock 
mäter de flesta ”papper och penna” - test av koncentration försökspersonens uppfattning om 
sin koncentration och inte koncentrationen i sig. 
 
 
 
 



Implikationer 
Studien kan användas av SOFT, orienteringsgymnasium och orienteringsklubbar för att 
uppmärksamma orienterarna om hur viktigt det är med att bygga upp ett bra 
situationsspecifikt självförtroende. Instrumentet kan användas för att orienterarna skall få en 
uppfattning om hur deras situationsspecifika självförtroende är. Visar det sig att en individ har 
lågt situationsspecifikt självförtroende genom användandet av instrumentet kan resurser sättas 
in för att bygga upp dennes situationsspecifika självförtroende.  
 
Framtida forskning 
Instrumentet behöver vidareutvecklas och kompletteras med ytterligare frågor gällande 
situationsspecifikt självförtroende för koncentration. Detta eftersom det är förhållandevis få 
frågor för denna komponent samt att det är den komponenten som hade lägst inre reliabilitet.  

Det skulle vara av intresse att göra en longitudinell studie för att undersöka om det är de 
individer som har högt situationsspecifikt självförtroende i ung ålder som når landslaget och 
världseliten när de blir äldre. Visar det sig att det finns ett sådant samband kan hjälp med att 
bygga upp det situationsspecifika självförtroendet erbjudas till dem som inte har så bra sådant 
från början. Detta för att förbättra chanserna att få fram fler duktiga orienterare. 

Det vore intressant att göra ett experiment där det situationsspecifika självförtroendet 
och prestationen manipuleras. Detta för att kunna avgöra vilket som är avgörande. Om det är 
högt situationsspecifikt självförtroende som leder till bra prestationer och att vissa individer 
når toppen. Eller om det är tack vare sina bra prestationer som det höga situationsspecifika 
självförtroendet utvecklas.   

Dessutom vore det av intresse att be orienterare att fylla i enkäten precis innan en 
tävling och sedan en lite modifierad version direkt efter tävlingen där de får fylla i hur det har 
gått. Detta för att få en uppfattning om hur bra deras situationsspecifika självförtroende 
stämmer överrens med deras verkliga kapacitet. 
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Bilaga 1 
Hej! 

 
Jag heter Jenny Bagge Johansson och är student vid Högskolan i Halmstad. Jag läser 

Psykologi med inriktning idrott och just nu håller jag på med min magisteruppsats som 

handlar om koncentration och självförtroende hos orienterare. Jag ber Dig därför svara på ett 

antal frågor. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga i enlighet med 

sekretesslagens bestämmelser. Alla svar kommer att behandlas och analyseras på gruppnivå, 

vilket innebär att ingen kan se vad just Du har svarat. Det är helt frivilligt att delta. Du får 

avbryta Din medverkan när Du vill utan att uppge orsak. 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. Vid frågor är Du välkommen att kontakta mig.  

 

Din adress har jag fått tillgång till via Svenska Orienterings Förbundet. 

 

Ifylld enkät skickas tillbaka i bifogat och redan adresserat och frankerat kuvert.   

 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Jenny Bagge Johansson   Handledare: Magnus Lindwall 
Nyhemsgatan 30  Högskolan i Halmstad 
302 49 Halmstad  301 85 Halmstad 
Tfn: 070-263 88 27  Tfn: 035-16 76 52 
jenny.bagge@telia.com   magnus.lindwall@hos.hh.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Bilaga 2 
 

Bakgrunds frågor: 
 
Kön:          Man      kvinna 
 
 
Ålder: ____ år 
 
 
Jag har tävlat i orientering i ____ år 
 
Jag tränar ____ gånger/vecka 
 
Jag tränar ____ timmar/vecka 
 
 
Vilken nivå tävlar Du på? 
 

 internationell nivå 
 nationell nivå 
 distriktsnivå 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Bilaga 3 
 

Följande påståenden reflekterar situationer som kan uppstå under en orienteringsbana. 
Vänligen markera på skalan 0-10 hur mycket Du instämmer med påståendet. Välj det 
svarsalternativ som bäst stämmer in på Dig. Det finns inga rätta eller felaktiga svar. 
 
Till exempel, fråga nr 1, om Du är fullständigt säker på att Du kan hålla maxfart i svagt 
kuperad terräng, markerar du förmodligen 10. Är du däremot inte alls säker på att Du kan 
hålla maxfart i svagt kuperad terräng, markerar Du förmodligen 0. 
    
       0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
Instämmer               Instämmer       Instämmer 
  inte alls                       måttligt                          helt 
 
───────────────────────────────────────────────────── 
 
Jag tror att jag kan hålla maxfart i: 
svagt kuperad terräng 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
måttligt kuperad terräng 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
starkt kuperad terräng 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
Jag tror att jag kan hålla maxfart i: 
öppen terräng 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
halvöppen terräng 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
tät terräng 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
Jag tror att jag kan hålla maxfart i: 
detaljfattig terräng 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
måttligt detaljerad terräng 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
detaljrik terräng  
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
 
 
 
 



       0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
Instämmer               Instämmer       Instämmer 
  inte alls                       måttligt                          helt 
 
───────────────────────────────────────────────────── 
 
Jag tror mig kunna hålla riktningen i: 
detaljfattig terräng 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
måttligt detaljerad terräng 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
 
detaljrik terräng  
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
Jag tror mig kunna hålla riktningen i:  
svagt kuperad terräng 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
måttligt kuperad terräng 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
starkt kuperad terräng 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
Jag tror mig kunna spika kontroller i:  
detaljfattig terräng 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
måttligt detaljerad terräng 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
detaljrik terräng  
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
  
Jag tror mig kunna spika kontroller i:  
svagt kuperad terräng 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
måttligt kuperad terräng 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
starkt kuperad terräng 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
 
 
 
 



       0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
Instämmer               Instämmer       Instämmer 
  inte alls                       måttligt                          helt 
 
───────────────────────────────────────────────────── 
 
Jag tror mig kunna spika kontroller i:  
början av en bana 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
mitten av en bana 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
slutet av en bana 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
Jag tror mig kunna ignorera andra löpare i skogen 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
Jag tror mig kunna bibehålla koncentrationen i: 
början av en bana 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
mitten av en bana 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
slutet av en bana 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 


