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Sammanfattning 

 
Studiens syfte var att undersöka handbollsspelares uppfattning om lagsammanhållning, 
motivation och målsättning. Vidare undersöktes om elithandbollsspelare skildes åt gällande 
uppfattningar om lagsammanhållning, motivation och målsättning jämfört med icke 
elithandbollsspelare. Undersökningsdeltagarna var 83 män (M = 20,33 Sd = 3,37) och spelar 
handboll på elit- respektive icke elitnivå. Studien utfördes med hjälp av frågeformulär (Group 
Environment Questionnaire, Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire och Goal 
Setting in Sport Questionnaire). Resultaten visade att handbollspelare uppskattar individens 
attraktion till gruppen som högst, att de är mer uppgiftsmotiverade än resultatmotiverade och 
främst använde tävlingsmål. Vidare framkom att elithandbollsspelare upplevde högre 
sammanhållning och i högre grad använde målsättning jämfört med icke elithandbollsspelare. 
Avslutningsvis uppvisades skillnader i mönster av korrelationer mellan lagsammanhållning, 
motivation och målsättning för elithandbollsspelare jämfört icke elithandbollsspelare. 
Resultaten stödde samt delvis motsade tidigare studier.  
 
Nyckelord: Elithandbollsspelare, icke elithandbollsspelare, lagsammanhållning, motivation, 
målsättning. 
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Abstract 
 

The purpose of this study was to examine handball players perception of team cohesion, 
motivation and goal setting. Further were elite handball players perception about team 
cohesion, motivation and goal setting examined compared to non elite handball players. The 
participants were 83 males (M = 20,33 Sd = 3,37) playing handball at elite and non elite level. 
Questionnaires (Group Environment Questionnaire, Task and Ego Orientation in Sport 
Questionnaire and Goal Setting in Sport Questionnaire) were used. The results showed that 
handball players rated the individual attraction to the group as highest, they were more task 
than ego oriented and they most often used competitive goals. Further the results showed that 
elite handball players experienced higher cohesion and more often used goal setting than non 
elite handball players. Finally differences in patterns of correlations were shown between 
team cohesion, motivation and goal setting for elite handball players compared to non elite 
players. The results supported and partly contradicted previous research. 
 
Keywords: Elite handball players, goal setting, motivation, non elite handball players, 
team cohesion.  
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Introduktion 
 

Människor engageras, integreras, inhämtar kunskap och socialiseras in i många olika 
gruppkonstellationer, såsom idrottsgruppen, skola och familj. Näst efter familjen är 
idrottsgruppen den mest inflytelserika gruppen en person kan delta i (Widemeyer, Carron, & 
Brawley, 1993: ref. i Carron, & Hausenblas, 1998). Lagsammanhållning är positivt relaterat 
till idrottsprestationen (Carron, & Hausenblas, 1998). Motstridiga resultat har uppvisats 
mellan sammanhållning och prestation, både negativa samband (Landers, & Lueschen, 1974) 
och positiva samband (Carron, Colman, Wheeler, & Stevens, 2002). Då hög 
lagsammanhållning är relaterat till goda prestationer bedrivs teambuilding för att försöka 
utveckla sammanhållningen och därigenom indirekt påverka prestationen (Carron, & 
Hausenblas, 1998). För att gruppen skall kunna utveckla lagsammanhållningen genom 
teambuilding måste gruppens medlemmar se sig som ett lag och inte en samling individer 
(Nilsson, 1993). Samarbete i grupp är effektivt vad gäller problemlösning (Williams, 2007).  
 
Motivation bidrar till både fokusering och energi samt är dynamiskt. Med dynamiskt menas 
att en persons motivation förändras över tid (Carron, & Hausenblas, 1998). Omotiverade 
individer har ingen drivkraft och dennes intensitet kommer att försämras. Detta resulterar i att 
inlärningsprocessen försämras (Schmidt, 1991). Motivation är ett nyckelbegrepp inom 
idrotten då det har visat förstärka idrottarens prestationer (Vallerand, 2004), därmed är 
begreppet intressant att studera ur ett idrottspsykologiskt perspektiv. Människor sätter upp 
mål, dock har studier visat att många tenderar att sätta upp tämligen diffusa och orealistiska 
mål då det gäller engagemang och svårighetsgrad. Det är viktigt för en idrottare att sätta upp 
effektiva mål så att dessa påverkar motivationen i en positiv riktning (Weinberg, 2002).  
 
Forskning har indikerat skillnader i uppfattningar om lagsammanhållning, motivation och 
målsättning beroende på vilken tävlingsnivå individen befinner sig på (Granito, & Rainey, 
1988). Därför är det av intresse att studera handbollsspelares uppfattning om 
lagsammanhållning, motivation och målsättning. Vidare är det av intresse att undersöka om 
elithandbollsspelares uppfattningar om dessa faktorer skiljer sig från icke 
elithandbollsspelares uppfattningar. 
 
Begreppsdefinitioner 
Sammanhållning kan definieras som de band mellan individerna som håller samman en grupp 
(Levi, 2001). Carron, Brawley och Widmeyer (1997: ref. i Lindwall, Johnson, & Åström, 
2002, s. 85) formulerade lagsammanhållning som”En dynamisk process som reflekteras i en 
tendens för gruppen att hålla samman och förbli sammanhållen i jakten på sina 
instrumentella mål och/eller för tillfredställandet av medlemmarnas affektiva behov”.  
 
Festinger, Schacher och Back (1963: ref. i Lindwall et al., 2002, s. 84) definierade 
sammanhållning som ”Den totala kraften som får medlemmarna att stanna kvar i gruppen”. 
Med totala kraften menas attraktionen till gruppen, till exempel att individer strävar efter 
samma mål och att de trivs i laget. Då upplever alla sig vara en del av gruppen (se Figur 1). 
Gross och Martin (1952: ref. i Lindwall et al., 2002, s.84) definierade sammanhållning som 
”Motståndet hos gruppen mot splittring”, med betoning på vad som gör att medlemmarna 
väljer att stanna kvar i en grupp trots tryck och press utifrån (se vidare Figur 1). 
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Figur 1: Två definitioner av sammanhållning (Lindwall et al., 2002). 
 
Lagsammanhållning delas vidare in i två kategorier. Uppgiftsrelaterad sammanhållning 
belyser attraktionen som grundar sig i attraktionen kring den idrottsliga uppgiften som skall 
utföras av laget. Social sammanhållning är dragningen till de sociala relationerna mellan 
gruppmedlemmarna (Gill, 2000). 
 
Motivation definieras som ansträngningens riktning och intensitet (Sage, 1977: ref. i 
Weinberg, & Gould, 2007). Riktningen innebär att människor väljer ett visst beteende före ett 
annat. Intensiteten står för hur mycket kraft som läggs på det valda beteendet. Motivation 
delas upp i inre, yttre och amotivation. Inre motivation är då individer deltar i en aktivitet för 
att uppnå/ känna nöje och tillfredställelse. Det innebär att det är aktiviteten som är målet 
(Vallerand, 2007). Yttre motivation präglas utav yttre belöningar som exempelvis vinna 
medalj, uppnå en högre statusnivå eller slå världsrekord. Aktiviteten är således ett medel för 
att nå målet (Vallerand, 2007). Vid amotivation upplever idrottaren inkompetens och att 
situationen är okontrollerbar. Utövaren kan då börja ifrågasätta om deltagande är värd den 
ansträngning som läggs ner (Vallerand, 2007). 
 
Ett mål är objektet eller riktningen av individens handling (Locke, Shaw, Saari, & Latham, 
2002, ref. i Weinberg, 2002). Mål delas upp i två olika kategorier, objektiva respektive 
subjektiva mål. Subjektiva mål är generella uttalanden om avsikter. Exempel på detta är när 
en individ har målsättningen att ”göra sitt bästa” (Locke, & Latham, 1990). Objektiva mål är 
att uppnå en specifik färdighetsnivå på en uppgift, inom en bestämd tid (Locke, & Latham, 
1990). Det finns två sorters objektiva mål, resultatmål och prestationsmål. Resultatmål är en 
social jämförelse med någon annan. Prestationsmål innebär att individens mål är att förbättra 
tidigare prestationer (Morris, & Summer, 2004). 
 
Teambuilding definieras som processer som ökar gruppens effektivitet genom att öka dess 
lagsammanhållning (Carron & Spink, 1993; Carron, Spink & Prapavessis, 1997, ref i Gill, 
2000). 
 
Teoretisk referensram 
För att bättre förstå begreppen lagsammanhållning, motivation och målsättning har teoretiska 
referensramar utvecklats. I detta arbete kommer Vallerands hierarkiska motivationsmodell 
(Vallerand, 1997: ref. i Vallerand, & Rosseau, 2001), Carrons konceptuella modell över 
lagsammanhållning (Carron, & Hausenblas, 1998), en konceptuell modell av 
lagsammanhållning för GEQ (Carron, Brawley, & Widemeyer, 1985, ref. i Gill, 2000) samt 
de 10 målsättningsprinciperna (Weinberg, 2002) att redovisas. 
 
    

Motståndet bland 
medlemmarna mot 

splittring 

(Festinger et al., 1963) (Gross & Martin, 1952) 

Krafter som attraherar 
medlemmarna till 

gruppen 
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  Vallerands hierarkiska motivationsmodell 
Vallerands hierarkiska motivationsmodell (Vallerand, 1997: ref. i Vallerand & Rosseau 2001; 
se Figur 2) innefattar begreppen inre, yttre och amotivation. Modellen beskriver också olika 
motivationsnivåer och hur dessa olika begrepp är relaterade till de olika nivåerna 
(situationsnivå, kontextuell nivå och global nivå). Inre motivationen består i sin tur av tre 
dimensioner, att veta, att utföra och att uppleva (Vallerand, Blais, Brière, & Pelletier, 1989: 
Vallerand et al., 1992, 1993; ref. i Vallerand, 2007). Med att veta menas att individer är nöjda 
och tillfredsställda under tiden som de lär sig, utforskar eller försöker förstå något. Ett 
exempel är handbollspelare som tycker om att lära sig nya träningssätt. Den andra aspekten, 
att utföra, innebär nöje och tillfredsställelse vid utförande, skapande samt vid överträffande av 
egna prestationer. Exempelvis handbollsspelare som tycker om att träna skott för att försöka 
öka kaststyrkan och samtidigt få bättre precision. Den sista dimensionen, att uppleva, innebär 
en trivsam känsla som associeras till en persons sinnen, såsom handbollsspelare som tränar 
för att komma i den sinnesstämning som kan upplevas vid match (Vallerand & Rosseau, 
2001).  
 
Deci och Ryan (1985, 2000; ref. i Vallerand, 2007) delade upp yttre motivation i fyra 
dimensioner, yttre reglering, inåtvänd reglering, identifieras reglering och integrerad 
reglering. Yttre reglering innebär beteende som är reglerat mot yttre behov, för att erhålla 
belöningar så som medaljer eller troféer. Inåtvänd reglering är då individen har börjat 
internalisera orsakerna för hans/hennes handlingar. Detta innebär att individen har ersatt yttre 
källan av kontroll till en inre, vilket skapar skuldkänslor och oro. Identifierad reglering 
innebär utförande av en aktivitet även om den inte är tillfredställande. Exempelvis om 
handbollsspelare inte tycker om tyngdlyftning men väljer att utföra det ändå på grund av att 
det ökar styrkan och därigenom förbättrar idrottaren som handbollsspelare. Integrerad 
reglering innebär att aktiviteten väljs utifrån sammanhanget med andra aspekter av självet, 
exempelvis om individen stannar hemma en fredagskväll istället för att gå på krogen eftersom 
det är en viktig match dagen därpå (Vallerand, 2007).  
 
Motivation kan vidare delas upp i tre nivåer, global, kontextuell och situation (se vidare Figur 
2). Global nivå innebär den generella motivationen som besitts då idrottaren integrerar med 
sin omgivning i vardagen exempelvis till idrott i allmänhet. På kontextuell nivå beskrivs den 
allmänna motivationen till ett speciellt sammanhang såsom motivation till handbollsspel. 
Situationsmotivationen är den motivation som innehas vid en speciell aktivitet vid ett speciellt 
tillfälle, till exempel straffläggning under en handbollsmatch (Vallerand, & Rosseau, 2001). 
Effekten av motivationen bestäms via uppfattning kring dess autonomi (upplevelsen av 
självbestämmande), kompetens (dess upplevda förmåga) och samband. Därefter fastställs den 
motivation som individen besitter, global-, kontextuell- eller situationsmotivation. Andra 
faktorer i individens närmiljö tas också hänsyn till såsom interpersonella relationer, utbildning 
och sport. Motivation leder till viktiga konsekvenser, på samtliga nivåer av motivationens 
påverkan på individen, individens kognition samt individens beteende (Vallerand & Rosseau, 
2001, se vidare Figur 2). Det innebär att motivationen har en stor betydelse för hur 
konsekvenserna blir av en situation. 
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Figur 2: Vallerands hierarkiska motivationsmodell (Vallerand, 2007). 
 
     Carron´s konceptuella modell av lagsammanhållning 
Carron och Hausenblas (1998) beskriver lagsammanhållning utifrån fyra faktorer, 
situationsfaktorer, personliga faktorer, ledarskapsfaktorer samt lagfaktorer (se Figur 3). 

 
 
 
Figur 3: Modell över lagsammanhållning och dess relation till andra faktorer (Carron, & 
Hausenblas, 1998) 
 
Ett kontrakt är en situationsfaktor som ofta bidrar till att en grupp hålls samman. I elitlag är 
det ofta skrivna och officiella kontrakt medan det i icke elit lag är informella/normativa 
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kontrakt. Detta innebär att idrottaren inte kan lämna gruppen. Ett kontrakt gör det inte bara 
svårt för idrottaren att lämna laget, det blir även svårt för laget att bli av med spelaren. 
Informella och normativa kontrakt är produkten av hur vårt samhälle ser på avhoppare. 
Avhoppare betraktas som oansvariga och opålitliga (Carron, & Hausenblas, 1998). Detta 
betyder att när en individ blir medlem i en grupp, finns det en press på denne att fortsätta sitt 
medlemskap. När lagmedlemmarna fysiskt är nära varandra har detta visat sig stärka 
lagsammanhållningen. Det kan exempelvis vara att ha skåp i omklädningsrummet nära 
varandra eller att ha sina hem nära varandra (Carron, & Hausenblas, 1998). Anledningen är de 
ökade tillfällena att kommunicera både om gruppens uppgift men även om sociala företeelser. 
Storleken på gruppen har också en påverkan på lagsammanhållningen. Studier har visat att ett 
ökat antal gruppmedlemmar sänker lagsammanhållningen (Carron, & Hausenblas, 1998). 
 
Personlighetsfaktorer är den andra kategorin i modellen. Likheter i personliga attribut hos 
individerna såsom social bakgrund, kulturell bakgrund och kön stärker lagsammanhållningen 
(Carron, & Hausenblas, 1998). Även liknande uppfattningar kring attityder och motiv till 
tävlingsdeltagande stärker lagsammanhållningen såsom gemensam målsättning. Män har 
generellt visat sig ha ett vinstintresse och besegrande av motståndare som första prioritering 
vid medlemskap i en grupp medan kvinnor prioriterar deltagande vid tävlingar och interaktion 
med lagkamrater (Carron, & Hausenblas, 1998). Tillfredställelse med gruppens uppgift samt 
de sociala aspekterna av att vara en del av en grupp är också positivt för lagsammanhållningen 
(Carron, & Hausenblas, 1998). Lagsammanhållning reducerar social-maskning eftersom 
gemenskapen stärker de interpersonella banden mellan gruppens medlemmar och därmed 
ökar viljan att prestera bra för varandra (Carron, & Hausenblas, 1998).  
 
Lagmedlemmarnas uppfattning av tränarbeteende samt hur tränaren fattar beslut påverkar 
lagsammanhållningen (Carron, & Hausenblas, 1998). Medlemmar som tycker att ledaren ger 
mycket instruktioner på träning, ger positiv återkoppling, socialt stöd och har en demokratisk 
ledarstil upplever en högre uppgiftsrelaterad sammanhållning (Kozub, 1993: ref. i Carron, & 
Hausenblas, 1998). Nivån på gruppens sammanhållning påverkar ledarstilen. Lag med låg 
sammanhållning behöver en mer uppgiftsorienterad ledarskapsstil för att skapa en bättre 
tillfredsställelse i laget. För lag med hög lagsammanhållning anses ett mer individinriktat 
ledarskapsbeteende vara att föredra (Schriesheim, 1980: ref. i Carron, & Hausenblas, 1998). 
Medverkan vid beslutsfattande exempelvis angående gruppens målsättning bidrar till en större 
delaktighet. Det medför att idrottarna påvisar högre sammanhållning både i 
uppgiftssammanhållningen och i den sociala sammanhållningen (Carron, Brawley, & 
Widmeyer, 1993: ref. i Paskevich et al., 2001) 
 
Den fjärde och sista faktorn i modellen är lagfaktorer där gruppens struktur utgörs av fyra 
faktorer, position, status, roller och normer (Carron, & Dennis, 2001). Den position spelaren 
har på planen har studier visat att det inte finns någon skillnad på upplevd sammanhållning 
(Petersson, 2001; Westre, & Weiss, 1991: ref. i Lindwall et al., 2002). Studier har visat att 
ordinarie spelare i startuppställningen uppfattar en högre sammanhållning än vad avbytare 
gör. Vissa beteenden, tankar och känslor tillhör de sociala rollerna och inte personen 
egentligen (Nilsson, 1993). Roller är starkt relaterade till sammanhållning och delas in i 
formella och informella roller. En formell roll är rollen som lagkapten och är en icke självvald 
roll. En informell roll kan vara den naturliga ledaren som de andra lagmedlemmarna har 
respekt för. Den uppgiftsorienterade sammanhållningen är viktig för medlemmarnas klarhet 
över rollens innebörd, ökad rollacceptans och ökad rollprestation (Brawley et al., 1987: ref. i 
Carron, & Hausenblas, 1998). En norm innebär en oskriven regel som finns i en grupp eller 
lag (Nilsson, 1993). Det kan vara till exempel att spelarna skall vara ombytta och klara fem 
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minuter innan träningsstart för att laget skall kunna utnyttja träningstiden till fullo. Studier har 
visat positiva samband mellan sammanhållning och normer (Prapvessis, & Carron, 1997). 
Medlemmar i grupper med hög sammanhållning tenderar att anpassa sig efter gruppens 
normer i en större utsträckning. 
 
     Konceptuell modell av lagsammanhållning för GEQ 
Carron, Brawley och Widemeyer (1985: ref i. Gill, 2000) har utvecklat en konceptuell modell 
av lagsammanhållning (se Figur 4) som Group Environment Questionnaire (GEQ) baseras på. 
Modellen delas upp i två kategorier. Gruppintegration (gruppens uppfattning om 
lagsammanhållning som helhet) och individens attraktion till gruppen (individernas personliga 
attraktion till och tankar kring laget). Dessa två delas i sin tur upp i två likadana 
underkategorier som är ”uppgift” och ”social” (se vidare Figur 4). Individens attraktion till 
gruppen- uppgift innebär spelarnas uppfattning om den egna involveringen i laget gällande 
lagets uppgift. Individens attraktion till gruppen- socialt innebär spelarnas uppfattning om 
deras umgänge med laget och hur accepterande de är i laget. Gruppintegration- uppgift 
beskriver medlemmarnas uppfattning om hur sammanhållet laget är i strävan att utföra 
uppgiften. Gruppintegration- socialt innebär medlemmarnas egna uppfattning om hur 
sammanhållet laget är i helhet utanför planen (Morris, & Summers, 2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Konceptuell modell av lagsammanhållning för GEQ. (Carron, Brawley, & 
Widemeyer, 1985, ref. i Gill, 2000).   
  
     Målsättingsprinciper 
Målsättning har en positiv effekt på idrottsliga prestationer dock bidrar inte all målsättning till 
positiva resultat. Weinberg (2002) har utvecklat riktlinjer för att effektivisera 
målsättningsarbetet (se Figur 5).  1.) För det första betonas specificering av målsättningar. 
Detta innebär att inte sätta för generella mål (Weinberg, 2002). Specifika mål bidrar till en 
högre motivation inför uppgiften än inga mål alls eller generella ”gör ditt bästa” mål 
(Weinberg, & Weigand, 1993: ref. i Weinberg, 2002). 2.) Det betonas även att sätta svåra, 
utmanande men realistiska mål (Locke, & Latham, 1990). Mål som är för lätta utmanar inte 
individen att prestera på en maximal nivå och därmed en icke maximal ansträngning. För 
höga mål är heller inte optimalt, då de inte är realistiskt satta mål. 3.) En kombination av 
långsiktiga och kortsiktiga mål förespråkas då de upprätthåller motivationen över tid 
(Weinberg, 2002). 4.) Det framhålls även att mål sätts för både träning och tävling. Ett vanligt 
misstag som idrottare gör att är att sätta upp mål enbart för tävling. 5.) Vidare betonas också 
vikten av att skriva ner målen och att sedan placera dessa på ett ställe som är lättillgängligt för 
idrottarna, så att de inte glöms bort (Weinberg, 2002). 6.) Det understryks även att utveckla 
strategier för att uppnå målen, där en plan för hur målen skall nås (Weinberg, 2002). 7.) 

Lagsammanhållning 

Individens attraktion Gruppintegration 

Socialt uppgift uppgift Socialt 
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Vidare skall process- samt prestationsmål prioriteras framför tävlingsmål (Weinberg, 2002). 
8.) Dessutom betonas även att använda såväl individuella som gruppmål för att uppnå ett 
optimalt resultat. De individuella målen bör dock inte vara motstridiga gruppens uppsatta mål. 
9.) Fostran av individens målengagemang framhålls. Stöd från personer i idrottarens 
omgivning medför att individen blir mer motiverad och mer målinriktad (Albrecht, & 
Adelman, 1984; Cohen, 1988: ref. i Weinberg, 2002). 10.) Av betydelse är att värdera de 
uppsatta målen, så att återkoppling kan ges och justeringar i framtida målsättningsarbeten kan 
göras gällande effektiviteten i deras målsättning (Weinberg, 2002, se vidare Figur 5).  
 

 
 
Figur 5: Målsättningsarbete (Lostin, & Sjögren, 2008, fritt efter Weinberg, 2002). 
 
Tidigare forskning 
Nedan följer en sammanfattning av den forskning som tidigare bedrivits inom områdena 
lagsammanhållning, motivation och målsättning. 
 
     Lagsammanhållning 
Lagsammanhållning påverkar inte enbart gruppens prestation utan stärker även det kollektiva 
självförtroende (Bandura, 1986, 1997; Kozub, & MacDonnell, 2000; Zaccaro et al., 1995: ref. 
i Heuzé, Bosselut, & Thomas, 2007). God lagsammanhållning har en motiverande effekt på 
individerna i gruppen att vilja prestera (Prien, 2000). Studier har även visat att ledare som 
använder en demokratisk ledarstil med positiv återkoppling till gruppmedlemmarna kommer 
troligtvis att skapa ett klimat med god sammanhållning i laget (Maby, 1997; Westre, & Weiss, 
1991: ref. i Zakrajsek, Abildso, Hurst, & Watson, 2007).  
 
Studier har visat att gruppsammanhållning blir sämre ju större gruppen blir (Carron, & 
Hausenblas, 1998). Detta stöds av Widmeyer, Brawley och Carron (1990: ref. i Russell, 1993) 
som dessutom påvisade att glädjen till idrotten minskade i samband med antalet idrottare som 
anslöt sig till gruppen. Likheter inom attityd, motiv, uppfattningar och åsikter är också 
positivt relaterat till lagsammanhållning. Likheter i dessa faktorer underlättar både 
uppgiftssammanhållningen och den sociala sammanhållningen (Morris, & Summers, 2004). 
Widmeyer och Williams (1991: ref. i Carron, & Dennis, 2001) konstaterade att individuell 
tillfredsställelse bidrog till såväl uppgiftssammanhållning som sociala sammanhållningen. 
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Även ansvarstagande är relaterat till sammanhållning. Medlemmar i lag med hög 
sammanhållning tar större ansvar vid negativa utfall och dåliga resultat, så som förlust, än vad 
medlemmar i lag med låg sammanhållning gör (Brawley, Carron, & Widmeyer, 1987).  
 
Angående tävlingsnivå (elit vs icke elit) samt status i laget (ordinarie vs icke ordinarie) visade 
Granito och Raineys (1988) att elever i startuppställningen uppvisade högre 
uppgiftsammanhållning än elever icke startandes. Vidare visade highschool lag högre 
uppgiftsammanhållning än collegelagen (Granito, & Rainey, 1988). De anser att ordinarie 
upplever högre lagsammanhållning på grund av att de är mer hängivna lagets uppsatta mål än 
icke ordinarie spelare. Målen upplevs vara mer attraktiva för dem som startar matcherna 
eftersom det är främst dem som upplever ifall målen efterföljs. Ytterligare en anledning kan 
vara att spelare som spelar från start i högre grad tränar tillsammans och därmed upplever en 
högre lagsammanhållning (Granito, Rainey, 1988). Resultaten att highschool elever upplever 
en högre lagsammanhållning kan bero på att eleverna känt varandra under en längre tid och 
har därför haft längre tid att utveckla ett större engagemang till de gemensamma målen 
(Granito, & Rainey, 1988). Vidare påpekas att fotboll är en mer betydande del utav de yngre 
highschool elevernas liv än för collegestudenterna som spelar i en lägre seniordivision. Det 
står även mer på spel för highschool studenterna då de spelar på stipendier jämfört med 
collegespelarna som generellt inte har några ambitioner att ta sitt fotbollsspelande till en högre 
nivå (Granito, & Rainey, 1988). Resultatet av denna studie stöds av en studie av Gruber och 
Gary (1981, ref. i Granito, & Rainey, 1988). I och med resultaten i Granito och Rainey (1988)  
anser att en högre tävlingsnivå bidrar till högre lagsammanhållning, då idrottarnas liv 
domineras av idrotten i högre grad och därmed kräver ett större engagemang från dessa 
spelare (Granito, & Rainey, 1988).  
 
Landers och Lueschen (1974) visade att lag med låg sammanhållning var de mest 
framgångsrika. Lenk (1969: ref. i Brandon, 2002) visade ett liknande resultat inom roddlag 
som deltog i OS i Mexico 1968. Det påpekades att lagen även hade många och stora 
konflikter men lyckades trots det prestera bra. William och Hacker (1982) redovisade ett 
positivt samband mellan lagsammanhållning och prestation hos kvinnliga landhockeyspelare. 
Dock har metaanalys studier från senare år visat starka positiva samband mellan 
lagsammanhållning och prestation (Carron et al., 2002). 
 
     Motivation 
Amorose och Horn (2000) har visat att tränarens beteende påverkar uppgiftsmotivationen hos 
idrottare, även hos äldre och högre rankade idrottare. Weigand och Broadhurst (1998) visade 
att individerna som uppfattar sig själva vara kompetenta idrottare hade en högre 
uppgiftsmotivation till själva idrottsutövandet. De såg också sig själva som ansvariga för sina 
framgångar och misslyckanden. I studien påvisades, för att hjälpa de individer som inte förstår 
varför de lyckas eller misslyckas är det viktigt att tränaren ger feedback, så individen kan 
träna på bästa möjliga sätt och lättare uppnå toppresultat (Weigand, & Broadhurst, 1998). 
Deci (1971, 1972: ref. i Weinberg, & Gould, 2007) visade att individer som erhöll pengar för 
att delta i en aktivitet spenderade mindre tid till själva aktiviteten än de som inte betalades för 
deltagandet. Vidare visade Ryan (1977, 1980, ref. i Weinberg, & Gould, 2007) att college 
studenter som spelade med stipendier uppvisade mindre glädje för idrotten än de som inte 
hade stipendier. Studien visade även att för dem som hade stipendier minskade glädje till 
idrotten för varje år framför allt minst glädje under det sista året i skolan. Avslutningsvis 
visade studien att individer utan stipendier var mer uppgiftsmotiverade. Detta ansågs bero på 
att individer med stipendier var rädda att förlora dem och därmed var resultatfaktorer den 
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primära motivationskällan, vilket resulterade i minskning av uppgiftsmotivationen (Ryan, 
1977, 1980, ref. i Weinberg, & Gould, 2007).  
 
     Målsättning 
Målsättning har uppvisats vara en effektiv teknik att tillämpa för utveckling av goda 
prestationer vid fysisk aktivitet (Burton, 1992, 1993; Kyllo, & Landers, 1995; Weinberg, 
1994, ref. i Burton, Naylor, & Holliday, B, 2001). Locke, Shaw, Saari, & Latham (1981: ref. i 
Carron, & Hausenblas, 1998) anser, efter en meta-analytisk studie på forskningsresultaten 
kring målsättning, att den gynnsamma effekt som målsättning har på prestationen är ett av de 
mest pålitliga och entydiga resultat som funnits inom psykologin. Nittio procent av alla 
studier har visat positiva eller delvis positiva effekter på prestationen (Carron, & Hausenblas, 
1998).  
 
Resultatmål är den sorts mål som är mest populära och tillämpas i högst grad i den moderna 
idrottskulturen, trots att prestationsmål har visats vara mer effektiva än resultatmål (Hardy, 
Jones, & Gould, 1996). Burton et. al (2001) tror främst detta beror på de belöningar som 
utlovas vid vinst, exempelvis prispengar, troféer, medaljer och berömmelse. Vidare har 
forskning fastställt att prestationsmål är optimalt vid färdighetsinlärning medan resultatmål är 
mer effektiva för att behålla fokus på uppgiften då idrottarens färdigheter redan är 
automatiserade (Singer, Lidor, & Cauraugh, 1993; Zimmerman, 1994; Zimmerman, & 
Bonner, 1997, ref. i Burton, Naylor, & Holliday, 2001). Detta stöds av Zimmerman och 
Kitsantas (1996) vars studie visade att noviser som använde prestationsmål presterade bättre 
än noviser som använde resultatmål. Målprecisering samt högt uppsatta mål bidrar till goda 
och mer jämnt fördelade prestationer. Genom att precisera sina mål, påverkar detta 
prestationen på ett positivt sätt. Detta påstående stöds utav en meta-analytisk studie utförd 
utav Chidester och Grigsby (1984: ref. i Burton, Naylor, S, & Holliday, 2001). Locke och 
Latham (1990) anser dock att det allra viktigaste då en målsättning fastställs är att sätta höga 
mål, detta menar forskarna bidrar till att idrottarens topprestation blir mer jämn. 
 
Effektiviteten av prestationsmål har uppvisat att individen upplever ökad fokus och 
uppmärksamhet (Kingston, & Hardy, 1997). Prestationsmål förbättrar även individens 
koncentration (Beggs, 1990; Butcher, 1990; Hardy, & Nelson, 1988, ref. i Burton, Naylor, & 
Holliday, 2001) och automatiseringen av grundläggande färdigheter (Hardy et al. 1996, ref. i 
Burton, Naylor, & Holliday, 2001) samt ökar det situationsbaserade självförtroendet på grund 
av en högre upplevd förmåga av kontroll (Burton, 1989, 1989; Hall, & Byrne, 1988, ref. i 
Burton, Naylor, & Holliday, 2001). Forskningsresultaten kring långsiktiga- kontra kortsiktiga 
mål är motstridiga. Bandura (1986) menar att kortsiktiga mål är mer effektiva då de erbjuder 
en mer frekvent utvärdering vilket stimulerar utvecklandet av självförtroende när 
målsättningen efterföljs. Burton (1989: ref. i Burton, Naylor, & Holliday, 2001) menar att 
kortsiktiga mål är mer flexibla då de med lätthet kan höjas eller sänkas för att behålla en 
optimal nivå och därför vara mer lyckosamma. Kirschenbaum (1985, ref. i Burton, Naylor, & 
Holliday, 2001) anser att långsiktiga mål är de mest optimala då kortsiktiga mål gör det 
svårare att behålla fokus på prestationen. Sociala jämförelser blir mer framträdande vid 
kortsiktiga mål och de skulle uppfattas som mer kontrollerande snarare än informerande. 
 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka handbollsspelares uppfattning om lagsammanhållning, 
motivation och målsättning. Vidare studeras om elitidrottande handbollsspelare skiljer sig från 
icke elitidrottande handbollsspelare på variablerna lagsammanhållning, motivation och 
målsättning. Dessutom undersöks huruvida elithandbollspelare uppvisar olika samband på 
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variablerna lagsammanhållning, motivation och målsättning jämfört med icke 
elithandbollsspelare. Avslutningsvis studeras om antalet år inom samma förening är relaterat 
till den upplevda lagsammanhållningen.  
 
Följande frågeställningar undersöks: 

(1) Hur uppfattar handbollspelare lagsammanhållning, motivation och målsättning? 
(2) Skiljer sig elithandbollspelare från icke elithandbollspelare i deras uppfattningar 

om lagsammanhållning, motivation och målsättning? 
(3) Uppvisar elithandbollsspelare olika samband på variablerna lagsammanhållning, 

motivation och målsättning, jämfört med icke elithandbollsspelare? 
(4) Finns relation mellan antal år i förening och uppfattad lagsammanhållning 

 
Metod 

 
Undersökningsdeltagare 
I studien ingick 83 stycken (40 icke elit, 43 elit) manliga handbollsspelare på seniornivå ifrån 
sex olika föreningar. Av dessa var 75 av handbollsspelarna ordinarie. Tre av föreningarna 
tävlar på elitnivå (elitserien) och tre föreningar tävlar på icke elitnivå (div. 2). 
Undersökningsdeltagarna är mellan 16 och 31 år (M = 20,33 Sd = 3,37). 
Elithandbollsspelarna är mellan 18 och 31 år (M = 21,48 Sd = 3,56) och icke 
elithandbollsspelarna är mellan 16 och 26 år (M = 19,07 Sd = 2,69). Handbollsspelarna har 
tävlat i nuvarande förening i genomsnitt 5,7 år (M = 5,7 Sd = 4,27). 
 
Instrument 
I studien användes ett frågeformulär bestående av redan existerade och beprövade 
undersökningsinstrument. Dessa var svensk översättning av Group environment questionnaire 
(GEQ) (Carron, Widemeyer, & Brawley, 1985: Carron, & Hausenblas, 1998), Goal setting in 
sport questionnaire (GSSQ) (Burton, Weinberg, Yukelson, & Weigand, 1993: ref. i Burton, 
Weinberg, Yukelson, & Weigand, 1998) och Task and ego orientation in sport questionnaire 
(TEOSQ) (Duda, & Nicholls, 1992: ref. i Vallerand, 2007). Frågeformulären hade ett 
försättsblad (se Bilaga 1) där tillvägagångssätt för besvarande av formuläret, kontaktuppgifter 
vid frågor, syftet med studien samt de forskningsetiska principerna förtydligades.  
 
GEQ mäter idrottares lagsammanhållning (se Bilaga 2) och består av 18 påståenden som 
besvaras på en niogradig likertskala från 1 instämmer ej till 9 instämmer helt (Gill, 2000). 
Instrumentet har använts i över 20 år och är det mest tillförlitliga mätinstrument som kan 
användas då lagsammanhållning skall mätas (Eys, Carron, Bray, & Brawley, 2007). 
Frågeformuläret delas upp i två kategorier, gruppintegration och individens attraktion till 
gruppen. Dessa två delas i sin tur upp i två likadana underkategorier som är ”uppgift” och 
”social” (Carron, & Hausenblas, 1998).  
 
GSSQ används för att studera målsättningsarbete (1993: ref. i Burton, Weinberg, Yukelson, & 
Weigand, 1998). I denna studie har en modifierad version använts (se Bilaga 3). Versionen 
som använts är uppdelad i tre sektioner. Sektion A består av bakgrundsfrågor. Sektion B 
består av 16 frågor som undersöker hur ofta individen använder målsättning och sektion C 
består av 16 frågor som undersöker hur effektivt användandet av målsättningen upplevs. 
GSSQ besvaras på en niogradig likertskala från 1 inte ofta alls eller inte effektivt alls till 9 
väldigt ofta eller väldigt effektivt. 
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Motivation studerades med hjälp av Task and ego orientation in sport questionnaire (TEOSQ) 
(Duda, & Nicholls, 1992: ref. i Vallerand, 2007, se Bilaga 4). Detta mätinstrument har 
uppvisat en acceptabel reliabilitet samt konstruktions validitet (Vallerand, 2007). TEOSQ är 
ett 13-frågors frågeformulär som mäter individens uppgift (task) samt resultat (ego) 
motivation (Duda, & Whitehead, 1998). TEOSQ besvaras på en femgradig likertskala från 1 
tar helt avstånd till 5 instämmer helt och hållet.  
 
Procedur 
Kontakt med undersökningsdeltagarna togs genom dess tränare/ ledare vilka kontaktades via 
telefon. Tid och plats för undersökningen bestämdes. I två av föreningarna var författarna på 
plats och delade ut samt samlade in frågeformulären. I de resterande föreningarna var 
tränaren/ ledaren ansvarig på plats för undersökningen. Utdelningen och besvarandet av 
frågeformuläret ägde rum i samband med ett träningstillfälle. En förening besvarade 
frågeformuläret i hemmiljö. Frågeformuläret tog cirka 15 minuter att besvara. 
Svarsfrekvensen i föreningarna var som högst 94 % och lägst 68 %. Detta gav studien en 
genomsnittlig svarsfrekvens på 71 % (bortfall 29 %). I en förening var bortfallet så högt (70 
%) att föreningen ströks ifrån studien och en ny kontaktades.  
 
Analysmetod 
För att studera deltagarnas uppfattning om lagsammanhållning, motivation och målsättning 
användes beroende envägs ANOVA. För att studera skillnader mellan grupper användes 
oberoende envägs ANOVA med efterföljande post-hoc test (Bonferoni, p<0,05). 
Avslutningsvis användes Pearsons r för att studera samband mellan variabler. 
 

Resultat 
 

Lagsammanhållning 
Resultaten visade signifikanta skillnader hur handbollsspelare uppfattade de olika 
dimensionerna i lagsammanhållning F(3,246) 9,52 p=0,001. Efterföljande post-hoc test 
(Bonferroni p<0,05) visade en signifikant skillnad mellan Individens attraktion till uppgift och 
gruppintegration uppgift samt mellan gruppintegration socialt. Individens attraktion socialt 
visade signifikant skillnad med gruppintegration uppgift och grupp integration social (se Figur 
6). Högst rangordnades individens attraktion till uppgiften och den lägsta faktorn var 
gruppintegration social (se vidare Figur 6). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: Figuren visar hur handbollsspelare uppfattar lagsammanhållning. 
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Motivation 
Resultaten visade att handbollsspelare är mer uppgiftsmotiverade än resultatmotiverade 
F(1,82) 124,96 p=0,001 (se Figur 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: Figuren visar handbollsspelares uppfattning av uppgifts- respektive 
resultatorientering. 
 
Målsättning 
Vidare framkom att handbollspelare använder tävlingsmål i störst utsträckning följt av 
träningsmål. Minst användes användes långsiktiga mål F(3,246) 51,78 p=0,001 (se Figur 8). 
Vid efterföljande post-hoc test påvisades att såväl träningsmål som tävlingsmål i högre 
utsträckning användes än långsiktiga mål samt kortsiktiga mål (se vidare Figur 8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8: Figuren visar handbollsspelares användande av målsättning. 
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Dessutom framkom signifikanta skillnader i effektiviteten av hur målsättning upplevs 
F(3,246) 15,38 p=0,001 (se Figur 9). Post-hoc test visade ett signifikant högre värde på hur 
handbollspelare upplever effekten av träningsmål, tävlingsmål och kortsiktiga mål jämfört 
med långsiktiga mål. Resultatet visade att långsiktiga mål upplevs minst effektiva (se vidare 
Figur 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9: Figuren visar hur effektivt handbollsspelare upplever målsättning. 
 
Resultaten visade att elithandbollsspelare uppvisade högre värde på samtliga 
lagsammanhållningsdelarna och målsättning än icke elithandbollsspelare (se Tabell 1). 
Dessutom visade resultaten att elithandbollsspelare i högre utsträckning angav individuella 
attraktion uppgift, gruppintegration uppgift, gruppintegration social som mer viktigt än icke 
elithandbollspelare angav. Vidare visade resultaten att elithandbollsspelare oftare använder 
träningsmål, tävlingsmål, långsiktiga mål, kortsiktiga mål än icke elit handbollsspelare. 
Avslutningsvis framkom att elithandbollsspelare upplever en högre effektivitet av 
träningsmål, tävlingsmål, långsiktiga mål och kortsiktiga mål än icke elithandbollsspelare (se 
vidare Tabell 1). 
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Tabell 1: Tabell över skillnader i olika dimensioner av lagsammanhållning, motivation och 
målsättning mellan elithandbollsspelare och icke elithandbollsspelare.  

  Tävlingsnivå 
 Elit  Icke elit 
 M  Sd M Sd df F Sig. 
Ego 2,72 0,76 2,78 0,66 1,81 0,17 0,674 
Task 3,99 0,52 3,84 0,60 1,81 1,467 0,229 
Ind. attraktion uppg. 6,97 1,36 6,13 1,46 1,81 7,28 0,008 
Ind. attraktion social 6,58 1,52 6,38 1,30 1,81 0,415 0,521 
Gr.integration uppg. 6,27 1,19 5,63 1,12 1,81 6,36 0,014 
Gr.integration social 6,44 1,50 5,22 1,31 1,81 15,33 0,001 
Träningsmål 6,42 1,26 5,16 1,73 1,81 14,43 0,001 
Tävlingsmål 6,68 1,13 5,38 1,74 1,81 16,41 0,001 
Långsiktsmål 4,91 1,71 3,80 1,37 1,81 10,66 0,002 
Kortsiktsmål 5,87 1,61 4,65 1,68 1,81 11,41 0,001 
Eff. träningsmål 5,96 1,29 5,04 1,70 1,81 7,70 0,007 
Eff. tävlingsmål 6,19 1,30 5,11 1,71 1,81 10,41 0,002 
Eff. långsiktsmål 5,44 1,28 5,16 1,61 1,81 16,08 0,001 
Eff. kortsiktsmål 5,96 1,30 4,61 1,79 1,81 15,59 0,001 

 
Elithandbollsspelare 
Vad gäller elithandbollsspelare uppvisades samband mellan målsättning och 
lagsammanhållning (se Tabell 2). Positiva samband uppvisades mellan individuell attraktion 
uppgift och träningsmål, tävlingsmål, kortsiktiga mål och effektivitet tävlingsmål. Positiva 
samband erhölls även mellan individuell attraktion socialt och träningsmål, långsiktiga mål, 
kortsiktiga mål och effektivitet kortsiktiga mål. Ytterligare positiva samband fanns bland 
andra mellan gruppintegration uppgift och tävlingsmål, långsiktiga mål, effektivitet 
tävlingsmål och effektivitet kortsiktiga mål. Inget signifikant värde erhölls mellan 
gruppintegration social och målsättning (se vidare Tabell 2). 
 
Tabell 2: Tabellen visar korrelationer mellan lagsammanhållning och målsättning hos 
elithandbollsspelare. (n= 43). 

 Ind. uppgift Ind. social Gr. integra-  Gr. integra- 
 attraktion attraktion tion uppgift tion social 
Träningsmål  0,418*  0,345*  0,352*  0,132 
Tävlingsmål  0,559*  0,343*  0,331*  0,204 
Långsiktsmål  0,219  0,343*  0,315*  0,133 
Kortsiktsmål  0,467*  0,353*  0,460*  0,159 
Eff. Träningsmål   0,202   0,284   0,284    0,196 
Eff. Tävlingsmål  0,387*  0,422*  0,419*  0,248 
Eff. Långsiktsmål  0,219  0,380*  0,307  0,226 
Eff. Kortsiktsmål  0,255  0,356*  0,366*  0,232 

* = signifikant ( p<0,05) 
 
Vidare påvisades ett positivt samband mellan resultatmotivation och effektivitet tävlingsmål, 
r(43)= .317, p< .05. Ju högre resultatmotivation spelarna använde sig av desto högre 
effektivitet av tävlingsmål uppvisades. 
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Icke elithandbollsspelare 
Vad gäller icke elithandbollsspelare uppvisades negativt samband mellan gruppintegration 
socialt och träningsmål, r(40)= - .373, p< .05. Ju högre användande av träningsmål desto lägre 
grupp integration social. 
 
Vidare påvisades positiva samband för icke elithandbollsspelare (se Tabell 3) mellan 
uppgiftsmotivation och träningsmål, tävlingsmål, effektivitet träningsmål, effektivitet 
långsiktiga mål samt effektivitet kortsiktiga mål. Ju högre uppgiftsorienterade deltagarna var 
desto högre var användandet av träningsmål och tävlingsmål samt desto högre uppfattad 
effektivitet av träningsmål, långsiktiga mål och kortsiktiga mål. 
 
Tabell 3: Tabellen visar på samband mellan motivation och målsättning för icke 
elithandbollsspelare. (n= 40). 

Icke elit 
 
 Ego Task 
Träningsmål  0,119  0,383* 
Tävlingsmål  0,186  0,376* 
Långsiktsmål  0,091  0,293 
Kortsiktsmål  0,193  0,268 
Eff. Träningsmål   0,031   0,387* 
Eff. Tävlingsmål  0,303  0,272  
Eff. Långsiktsmål  0,009  0,480* 
Eff. Kortsiktsmål  0,111  0,508* 

* = signifikant (p<0,05) 
 

Resultat visade inga signifikanta samband mellan hur länge deltagarna varit medlemmar i 
föreningen och lagsammanhållning. 
 

Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka handbollsspelares uppfattning om 
lagsammanhållning, motivation och målsättning. Vidare studerades om elitidrottande 
handbollsspelare skiljer sig från icke elitidrottande handbollsspelare på variablerna 
lagsammanhållning, motivation och målsättning. Dessutom undersöktes huruvida 
elithandbollspelare uppvisar olika samband på variablerna lagsammanhållning, motivation 
och målsättning jämfört med icke elithandbollsspelare. Avslutningsvis studerades om antalet 
år inom samma förening är relaterat till den upplevda lagsammanhållningen. 
 
Följande frågeställningar undersöktes (1) Hur uppfattar handbollspelare lagsammanhållning, 
motivation och målsättning? (2) Skiljer sig elithandbollspelare från icke elithandbollspelare i 
deras uppfattningar om lagsammanhållning, motivation och målsättning? (3) Uppvisar 
elithandbollsspelare olika samband på variablerna lagsammanhållning, motivation och 
målsättning, jämfört med icke elithandbollsspelare? (4) Finns relation mellan antal år i 
förening och uppfattad lagsammanhållning? 
 
Lagsammanhållning 
Resultatet visade att handbollsspelare uppfattade individuell attraktion till gruppens uppgift 
som högst. Lägst värde uppmätte individens uppfattning om gruppens sociala helhet 
(gruppintegration social). En möjlig förklaring kan vara att det finns grupperingar i lagen då 
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individens attraktion till både uppgift och socialt anses högre än gruppintegrationen. Om 
individens attraktion är hög tyder detta på att individen trivs i gruppering men anser inte att 
övriga gruppmedlemmar har närhet och starka band till varandra ( Carron, & Hausenblas, 
1998).  
 
Vidare kan den signifikanta skillnaden mellan individens attraktion och gruppintegration vara 
ett tecken på grupperingar till följd av status i laget, om en spelare är ordinarie eller icke 
ordinarie. Granito och Rainey (1988) redovisar att spelare som spelar från start i högre grad 
tränar tillsammans och därmed upplever en högre lagsammanhållning. I denna studie var 75 
av 83 undersökningsdeltagare ordinarie i laget. Undersökningsdeltagarna uppskattar den 
individuella attraktionen till gruppens uppgift samt den individuella attraktionen att vilja vara 
en del i gruppen som högt då de ordinarie spelarna bildar egna grupperingar i laget. Gruppens 
integration kan uppfattas som lägre för undersökningsdeltagarna på grund av att de upplever 
en gruppering mellan ordinarie och de icke ordinariespelarna som ingår i gruppen såsom B-
lagsspelare och juniorspelare. Med stöd från Granito och Rainey (1988) kan också alla 
resultatvärdena ha influerats negativt om de ickeordinarie spelarna svarat med lägre värden.  
 
Målsättning 
Resultaten visade att handbollsspelare använder tävlingsmål mest frekvent samt uppfattar 
tävlingsmål som mest effektiva. En förklaring är att tävlingsmål är mer effektiva för att 
behålla fokus på uppgiften då idrottarens färdigheter redan är automatiserade (Singer, Lidor, 
& Cauraugh, 1993; Zimmerman, 1994; Zimmerman, & Bonner, 1997, ref. i Burton, Naylor, & 
Holliday, 2001). Handbollsspelarna i denna studie spelar alla på seniornivå, vilket innebär att 
de utövat sin idrott i många år. Detta innebär att handbollsspelarnas färdigheter redan är 
automatiserade och använder därför oftast tävlingsmål eftersom dessa anses som mest 
effektiva. Ingen signifikant skillnad uppvisades mellan träning och tävlingsmål. Vidare 
innebär det att trots en mer frekvent användning av tävlingsmål tillämpas även träningsmål i 
viss utsträckning. Resultatet visar därmed att handbollsspelarena efterföljer den fjärde 
principen av Weinbergs (2002) målsättningsprinciper (se Figur 3) att idrottare bör sätta upp 
både träning och tävling då detta upprätthåller motivationen inför båda tillfällena. 
 
Resultaten visade att kortsiktiga mål användes oftare och uppfattades vara mer effektiva än 
långsiktigamål. Möjligt är att handbollsspelarna känner att kortsiktiga mål är mer effektiva då 
dessa erbjuder en mer frekvent utvärdering jämfört med långsiktsmål. Kortsiktiga mål har 
genom forskning visat stimulera utvecklandet av självförtroende då målsättningarna efterföljs 
(Bandura, 1986). Möjligt är också att handbollsspelarna anser i enlighet med Burton (1989: 
ref. i Burton, Naylor, & Holliday, 2001) att kortsiktiga mål är mer flexibla, att kortsiktiga mål 
lättare kan sänkas och höjas för att behålla en optimal nivå. Handbollsspelarna bör ha i 
betänkande Weinbergs (2002) tredje målsättningsprincip som anser att en kombination av 
lång och kortsiktiga mål är optimalt för att upprätthålla motivationen inför uppgiften över tid. 
 
Motivation 
Resultatet av denna studie visade att handbollsspelare är mer uppgiftsmotiverade än 
resultatmotiverade. En förklaring kan vara att handbollsspelarnas tränare påverkar sina 
adepters uppgiftsmotivation positivt. Detta stöds av Amorose och Horns (2000) som 
uppvisade att tränarens beteende påverkar spelarnas uppgiftsmotivation på olika sätt. 
Resultatet i denna studie kan också innebära att handbollsspelare uppfattar sig själva som mer 
kompetenta. Då det i studier (Weigand, & Broadhurst, 1998) visats att idrottare som uppfattar 
sig själva som kompetenta idrottare har en högre uppgiftsmotivation än resultat inriktad 
motivation. Vidare visade Weigand och Broadhurst (1998) att individer med högre 
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uppgiftsmotivation ser sig själva som ansvariga för sina framgångar och misslyckande. Detta 
skulle i denna studie innebära att handbollsspelare i stor utsträckning ser sig ansvariga för 
framgångar och misslyckanden. 
 
Elit vs icke elithandbollsspelare 
Resultatet för lagsammanhållning visade att elithandbollsspelare uppfattar en högre 
individuell attraktion till uppgiften, en högre gruppintegration uppgift och en högre 
gruppintegration socialt än icke elithandbollsspelare. Elithandbollspelarna har en högre 
medelålder vilket innebär att de har haft längre tid på sig att utveckla ett större engagemang 
för att skapa gemensamma mål. Granito och Rainey (1988) menar att ju längre individer har 
spelat tillsammans desto större sannolikhet att gruppen upplever en högre 
uppgiftssammanhållning. Resultatet kan också förklaras av att elithandbollspelarnas liv 
domineras av idrotten och spelaren har mer att förlora. Elithandbollsspelare måste därför 
lägga större ansträngning på skapandet av lagsammanhållning (Granito, & Rainey, 1988). 
Elithandbollsspelares högre värden kan förespråka en likhet i attityd, motiv, uppfattningar och 
åsikter då det i forskning framkommit att likheter i dessa påverkar lagsammanhållningen i 
positiv riktning (Morris, & Summers, 2004). De höga värdena kan också indikera att 
elitspelarna upplever en högre individuell tillfredställelse. Widmeyer och Williams (1991: ref. 
i Carron, & Dennis, 2001) påvisar att individuell tillfredställelse bidrar till högre 
uppgiftssammanhållning och social sammanhållning.  
 
Då elithandbollsspelare uppmätte högre värden i lagsammanhållning talar detta emot studier 
såsom Lenk (1969: ref. i Brandon, 2002) och Landers och Lueschen (1974). Dessa påvisade 
att lag med låg sammanhållning var de mest framgångsrika. Däremot stöds 
elithandbollspelarnas högre värden i denna studie av senare forskning så som Carron et. al 
(2002), där samband uppvisats mellan hög sammanhållning och höga prestationer. 
Elithandbollsspelarnas höga värden gällande lagsammanhållning indikerar att i större 
utsträckning tar ansvar vid negativa tävlingsresult och vid motgångar, vilket även Brawley, 
Carron och Widmeyer (1987) påvisat. 
 
Resultaten visade vidare att elithandbollsspelare i högre utsträckning än icke 
elithandbollsspelare visade högre värden i användning av tävlingsmål, träningsmål, 
kortsiktiga mål samt långsiktiga mål. Resultaten visade även högre värden för 
elithandbollsspelarna gällande den upplevda effektiviteten av de fyra målsättningarna. För 
elithandbollsspelarna var det tävlingsmål som uppmätte högst värden. Hardy, Jones och 
Gould (1996) anser att tävlingsmål tillämpas i högst grad i den moderna sportkulturen. 
Anledningen till detta är de belöningar som utlovas vid vinst som exempelvis prispengar, 
troféer, medaljer och berömmelse (Burton et. al, 2001). En orsak till att elithandbollsspelare 
använder sig av tävlingsmål i högre grad än icke elithandbollsspelare är de yttre faktorer som 
är av betydelse och i högre utsträckning existerar på elitnivå än på icke elitnivå såsom 
exempelvis berömmelse och sponsoravtal. Ytterligare en förklaring kan vara att 
elithandbollsspelare har tränare/ledare som är kunnigare kring målsättningsarbete och dess 
dokumenterat goda effekt på prestationen (Burton, 1992, 1993; Kyllo, & Landers, 1995; 
Weinberg, 1994, ref. i Burton, Naylor, & Holliday, B, 2001) och i högre grad applicerar detta 
på sina spelare. Det kan även tänkas att elithandbollsspelare är mer angelägna att prestera 
goda resultat på grund utav att sponsoravtal, berömmelse och andra förmåner står på spel och 
därför mottagbara för att arbeta med att höja sin prestation i form av ett medvetet 
målsättningsarbete.  
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Ingen signifikant skillnad mellan elithandbollsspelare och icke elithandbollsspelare erhölls i 
lagsammanhållning, motivation eller målsättning. Resultatet i denna studie, att 
handbollsspelare hade höga värden på uppgiftsmotivation skulle kunna innebära att de 
uppfattar sig själva som kompetenta idrottare då det i tidigare studier visats att idrottare som 
uppfattar sig kompetenta visar på en högre uppgiftsmotivation (Weigand, & Broadhurst, 
1998). Resultatet skulle också kunna indikera att handbollsspelare, oberoende av tävlingsnivå, 
tar lika stort eget ansvar för framgångar och misslyckanden då det stödjer Weigand och 
Broadhurst (1998), som påvisade att idrottare med en högre uppgiftsmotivation än 
resultatmotivation i större utsträckning tar större ansvar för sina framgångar och 
misslyckanden. Som Figur 7 visar är handbollsspelare i allmänhet är mer uppgiftsmotiverade 
än resultatmotiverade. Vidare så motsäger sig resultatet i denna studie viss tidigare forskning 
såsom Ryan (1977, 1980, ref. i Weinberg, & Gould, 2007) som påvisat att idrottare som inte 
erhåller betalning för att utöva en aktivitet är mer uppgiftsmotiverade än idrottare som erhåller 
betalning för deltagande. Idrottare som erhåller betalning påverkas mer av yttre faktorer så 
som sämre betalning och sparkas av klubben (Ryan, 1977, 1980, ref. i Weinberg, & Gould, 
2007). Det skulle i denna studie kunna innebära att icke elithandbollsspelarna skulle vara mer 
uppgiftsmotiverade än elithandbollsspelarna dock var de inte det. 
 
Samband hos elithandbollsspelare 
Resultatet visade att elithandbollsspelare uppvisar positiva samband mellan 
lagsammanhållning och målsättning (Tabell 2). Detta stöds av tidigare forskning som påvisar 
att gemensam målsättning är positivt för lagsammanhållningen (Carron, & Hausenblas, 1998). 
Detta kan tyda på att en gemensam målsättning skapar ömsesidiga motiv till 
tävlingsdeltagande för individerna i gruppen och blir därmed en faktor som skapar band och 
upprätthåller lagsammanhållning emellan spelarna. De höga värdena för elithandbollspelarna 
kan vara resultatet av effektiva och specificerade målsättningar på gruppnivå. 
 
Resultatet visade att motivationen till att prestera goda resultat var positivt relaterat med den 
upplevda effektiviteten av tävlingsmålen. Inga andra signifikanta korrelationer kunde utläsas, 
vilket talar emot Brawley, Carron och Widmeyer (1993: ref. i Carron, & Hausenblas, 1998) 
som menar att motivation och målsättning samverkar och påverkar indirekt prestationen. 
Sambandet som påträffades kan bero på att viss målsättning har uppnåtts och effektiviteten av 
tävlingsmålen upplevs därför som högre. När detta sker upplever elithandbollsspelare en 
högre resultatmotivation. Elithandbollspelare använder i högre grad målsättning (se Tabell 1), 
dock kan deras målsättningar vara för generella vilket gör att dessa inte avsevärt påverkar 
motivationen. Därav så få korrelationer dessa variabler emellan. För att uppnå en god 
målsättning finns målsättningsprinciper som bör följas (se Figur 5). 
 
Samband hos icke elithandbollsspelare 
Icke elithandbollspelarna visade inga positiva signifikanta samband mellan 
lagsammanhållning och motivation, vilket kan tyda på bristfällig målsättning eller avsaknad 
av målsättning på gruppnivå. För icke elithandbollsspelarna uppmättes ett negativt samband 
mellan träningsmål och grupp integration socialt. Detta skulle kunna innebära att vid 
användning av träningsmål upplever individerna mindre närhet och mindre gemenskap med 
övriga i gruppen. Anledningen till den negativa korrelationen kan vara att individerna 
upplever att de vid användning av träningsmål känner att de strävar åt olika håll då olika 
individer behöver träna upp olika färdigheter. En del kan ha som träningsmål att utveckla sin 
spelskicklighet medan andra kan ha som mål att förbättra sin kondition eller styrka. Därmed 
strävar individerna åt olika håll gällande träningsmålen vilket i sin tur bidrar till att de inte 
känner närhet och gemenskap i gruppen.  
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Till skillnad från elithandbollsspelare uppvisades fler signifikanta korrelationer mellan 
motivation och målsättning för icke elithandbollspelare. De signifikanta samband som 
påträffades var alla mellan uppgiftsmotivation och målsättning.  Dessa samband 
överrensstämmer med tidigare forskning (Brawley, Carron, & Widmeyer, 1993, ref. i Carron, 
& Hausenblas, 1998). De korrelationer som uppvisades för icke elithandbollspelarna fanns 
mellan målsättning och uppgiftsmotivation. Detta kan tyda på att elithandbollsspelarna är mer 
vinstinriktade medan icke elithandbollsspelarna är mer motiverade enbart för uppgiften. 
Utfallet av resultatet kan också bero på att icke elithandbollspelarna utformar mer specifika 
mål, vilket enligt studier (Weinberg, & Weigand, 1993: ref. i Weinberg, 2002) påverkar 
uppgiftsmotivationen positivt. 
 
Lagsammanhållning och antal år i föreningen 
Inga signifikanta samband erhölls mellan antal år i föreningen och lagsammanhållning varken 
hos elit eller icke elithandbollsspelare. Resultaten motstrider Granito och Rainey (1988), som 
menar att ju längre individer har spelat i samma lag, desto längre tid har de haft att utveckla 
engagemang till dess gemensamma mål vilket i sin tur påverkar uppgiftssammanhållningen i 
laget.  
 
Metoddiskussion 
Undersökningen var en kvantitativ studie där tre sammansatta frågeformulär som alla 
ursprungligen är utformade på engelska och sedan blivit översatta till svenska. Samtliga 
undersökningsinstrument (GEQ, TEOSQ och GSSQ) har en okänd validitet då de översatts till 
svenska. De borde dock kunna vara tillförlitliga då de blivit översatta för att nå samma 
innebörd. Dock måste kritik riktas mot att frågeformulären översatts då de kan mista 
ursprungliga innebörd. Vidare kan inte resultaten av studien generaliseras då det ingick för få 
undersökningsdeltagare. Dessutom kan inte resultaten generaliseras då urvalet av 
undersökningsdeltagarna i denna studie skedde med ett bekvämlighetsurval. Studien hade ett 
totalt bortfall på 29 %. Bortfallet kunde ha varit mindre om författarna varit på plats. Viss 
kritik kan vara att författarna borde varit på plats vid besvarandet av frågeformulären vid fler 
tillfällen. Då svarsfrekvensen troligen höjts. Ett av lagen besvarade frågeformulären i 
hemmiljö då tiden var bristfällig för deltagarna vid träningstillfället. Detta kan medföra att 
andra faktorer till bortfall, så som glömska, bör lyftas fram.  
 
Implikationer 
Resultatet i denna studie visade att elithandbollspelare uppfattar fler positiva samband mellan 
lagsammanhållning, motivation och målsättning än vad icke elithandbollsspelare gör. Det 
skulle därför vara viktigt för icke elithandbollstränare att betona existens av samband mellan 
dessa variabler då det påverkar ett lags prestation. Icke elithandbollstränare skulle också 
kunna ta mer lärdom från elithandbollstränare för att få laget så bra som möjligt på enklast 
sätt och därmed långsiktigt kunna avancera upp i seriesystemen. Vidare visade studiens 
resultat att elithandbollsspelare har högre lagsammanhållning och ett högre användande av 
målsättning jämfört med icke elithandbollsspelare. Då tränaren har ett stort inflytande på sina 
adepter (Maby, 1997; Westre, & Weiss, 1991: ref. i Zakrajsek, Abildso, Hurst, & Watson, 
2007) så skulle ett förslag vara att tränare skulle förklara för dem hur viktigt det är för 
prestationen med exempelvis användande av målsättning.  
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Framtida studier 
Inom forskningen finns det en mängd olika definitioner av lagsammanhållning vilket bidrar 
till en oenighet kring vad begreppet innebär. En av anledningarna till detta är att 
lagsammanhållning har studerats inom olika områden såsom det militära, organisationer och 
arbetsplatser. Detta har medfört svårigheter att forska kring lagsammanhållning eftersom det 
gör begreppet problematiskt att operationalisera (Hogg, 1992; Mudrack, 1989, ref. i Prien, 
2000). Vidare forskning inom området bör lyfta upp problematiken med de olika definitioner 
som finns på begreppet lagsammanhållning, då detta gör att begreppet blir svårt att mäta och 
på så sätt sänker studiernas validitet (Hogg, 1992; Mudrack, 1989, ref. i Prien, 2000). Då 
merparten av forskningsvärlden är överens om att hög lagsammanhållning och goda 
prestationer har en relation, hade det varit av intresse att veta vilka faktorer som bidrar till att 
skapa hög lagsammanhållning (Prien, 2000). Detta är något som Allain (1996) kritiserar. Hon 
menar att vidare forskning är lämpligt angående de avgörande faktorerna vid utvecklandet av 
lagsammanhållning i ett lag är genom studier där idrottare intervjuas ett stort antal idrottare.  
 
Morris och Summers (2004) menar att studier som utförts med syfte (primärt och sekundärt) 
att undersöka motivationsklimat har utelämnat vissa delar av det sociala klimatet och framtida 
studier bör därför behandla till exempel aggression och fusk samt dess påverkan på 
lagsammanhållning. Mycket forskning har gjorts på motivation, dock anses det inte att 
forskningen är fullbordad och Vallerand (2007) menar att forskning speciellt inte är 
fullbordad inom de olika nivåerna (global-, kontextuell- och situationsnivå). Han anser även 
att fler longitudinella och experimentella studier är i behov och detta speciellt på en 
situationsnivå. 
 
Av intresse hade varit att utöver frågeformulär använda en kvalitativ del i undersökningen för 
att komplettera den kvantitativa datan, genom att intervjua lagens olika tränare och undersöka 
vad de gör för att stärka lagsammanhållningen, motivationen och målsättningen. Då 
kvalitativa studier erhåller en mer djupgående data och förklaringar kan ges (Mitchell, & 
Jolley, 2007).  
 
Trots den dokumenterade positiva effekten på prestationen av målsättningsarbete (Burton, 
1992, 1993; Kyllo, & Landers, 1995; Weinberg, 1994, ref. i Burton, Naylor, & Holliday, B, 
2001) finns det begränsat med forskning på jämförelser inom idrotten kring effektiviteten av 
gruppmålsättningar kontra individuella målsättningar (Hinsz, 1995: Larey, & Paulus, 1995; 
Shalley, 1995: ref. i Burton, Naylor, & Holliday, B, 2001).  
 
I denna studie visade resultaten en viss skillnad i lagsammanhållning och målsättning mellan 
elithandbollsspelare och icke elithandbollsspelare. Det framkom även i studien att 
elithandbollsspelare och icke elithandbollsspelare hade olika mönster och samband mellan 
lagsammanhållning, motivation och målsättning. Då lagsammanhållning, motivation och 
målsättning är tre utforskade områden inom psykologi finns, enligt författarnas mening, inte 
tillräckligt med forskning som undersöker samband mellan dessa variabler. Detta är även en 
del i framtida forskning som Brawley (1990: ref. i Morris, & Summers, 2004) understryker. 
Avslutningsvis anser författarna att för lite forskning har utförts där skillnad söks i olika 
variabler mellan lag på olika tävlingsnivå. Detta då mycket av dagens litteratur hänvisar till 
Granito och Raineys (1988) studie. Då de är en så pass äldre studie så anser författarna att den 
borde ersättas av nyare forskning. 
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HÖGSKOLAN i HALMSTAD 
IDNR: 

Sektionen för Hälsa & Samhälle 
 

 
Lagsammanhållning, motivation och målsättning inom handboll 

 
 

Hej! 
 
 

Vi heter Sara Sjögren och Hampus Lostin, och studerar på det Idrottsvetenskapliga 
programmet vid Högskolan i Halmstad. Vi skall skriva en uppsats som syftar till att 
studera handbollspelares lagsammanhållning, motivation och målsättning. Du har valts ut 
för att du är aktiv i ett lag som ingår i den målgrupp, det vill säga handbollsspelare, som 
vår studie riktar sig mot.  
 
Du håller framför dig ett frågeformulär bestående av olika frågor som handlar om 
lagsammanhållning, motivation och målsättning.  
 
Numret i övre högra hörnet är en kod som underlättar för oss att sammanställa de svar 
som har inkommit. Resultaten kommer att redovisas i tabellform och diagram, vilket 
innebär att ingen kommer att se hur just du har svarat. På så sätt är studien konfidentiell. 
Svara därför så ärligt, uppriktigt och så spontant som möjligt!  
Studien är frivillig och du kan när som helst, utan att ange orsak avbryta din medverkan! 
 
En rapport kommer att göras där ni får feedback på era resultat! 
 
Vänligen återlämna dina svar till ansvarig på plats. 
 
Är det något du inte förstår eller vill fråga om får du gärna kontakta oss. 
 
Vi är väldigt tacksamma för er medverkan! 
 
Mvh. 
 
Sara Sjögren 0739767340  sasjog06@stud.hh.se 
Hampus Lostin 0702929651  hamlos06@stud.hh.se 
 
Handledare: 
Hansi Hinic  035-167269  hansi.hinic@hh.se 
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GOAL SETTING IN SPORT QUESTIONNAIRE 
Målsättning inom idrotten 

 
 
INSTRUKTION: Detta frågeformulär undersöker målsättning i idrott. En del idrottsutövare använder 
målsättningar ofta och effektivt för att förbättra sin idrottsprestation. Andra idrottsutövare sätter sällan eller 
aldrig mål och/eller ser mål inte ens som minsta hjälpfullt för att förbättra sin idrottsprestation. Tyvärr finns det 
lite kunskap idag om (a) hur ofta idrottsutövare sätter olika mål, och (b) hur effektiva dessa mål är för att 
förbättra prestationen. Du ombedes vänligen besvara nedan frågor utifrån din personliga erfarenhet av att sätta 
mål. BEGRÄNSA DINA SVAR TILL DIN ERFARENHET AV MÅLSÄTTNING DE SISTA 5 ÅREN. 
Ringa in till höger om frågan det nummer som bäst beskriver (a) hur ofta eller (b) hur effektivt du har använt 
målsättning i idrott. Det finns inga svar som är rätt eller fel. Var snäll och besvara VARJE fråga så ärligt som 
möjligt. Ringa endast ETT svar på varje fråga. 
 
 

SEKTION A: BAKGRUNDSINFORMATION 
 

 
KÖN: Man     Kvinna FÖDELSEÅR_____   
 
NIVÅ PÅ TÄVLINGSDELTAGANDE: (Markera med ett kryss) 
ELIT (elitserien, allsvenskan, div.1):_____ 
ICKE ELIT (div.2 eller lägre):_____ 
 
HUR MÅNGA ÅR HAR DU IDROTTAT INOM DENNA IDROTT ______________  
 
HUR MÅNGA ÅR HAR DU IDROTTAT INOM DENNA FÖRENING______________ 
 
ÄR DU ORDINARIE I LAGET ELLER MED I STARTFÄLTET TILL ATT TÄVLA REGELBUNDET?  
JA     NEJ   
 
Bedöm hur bra du är jämfört med de bästa du spelar mot i ditt lags division.  
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Mycket                  Något                          Ungefär           Något        Mycket   
Sämre        Sämre                  lika bra                   Bättre                           Bättre       
 
 

SEKTION B:  HUR OFTA ANVÄNDER DU DIG AV MÅLSÄTTNING/MÅLSÄTTNINGSARBETE 
 

 
          INTE OFTA     IBLAND              VÄLDIGT 
          __ALLS     _   OFTA _ 
        
1. Hur ofta har du använt målsättning för att hjälpa dig  

förbättra din idrottsprestation?     1 2 3 4 5 6 7 8 9
  
2. Hur ofta har du satt långsiktiga mål (tre månader  

framåt eller längre) för att förbättra din  
idrottsprestation?       1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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INTE OFTA     IBLAND              VÄLDIGT 
          __ALLS     _   OFTA _ 
 
3. Hur ofta har du satt kortsiktiga mål (dagliga upp till  

en månads mål) för att förbättra din idrottsprestation? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

4. Hur ofta har du satt mål för vad du vill uppnå i  
träning?         1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

5. Hur ofta har du satt mål för vad du vill uppnå i  
match/tävling?       1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

6. Hur ofta har du satt mål som handlar om att förbättra  
särskilda färdigheter eller teknikmoment?   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
7. Hur ofta har du satt mål som handlar om att förbättra  

dina fysiska färdigheter (snabbhet, styrka, kondition)? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

8. Hur ofta har du satt mål som handlar om att förbättra  
dina psykiska färdigheter (förtroende, koncentration,  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
mental styrka)?        
 

9. Hur ofta har du satt mål som i första hand handlar om  
resultat (vinna en match/tävling, vinst/förlustrekord)? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
10. Hur ofta har du satt mål som i första hand handlar om  

din allmänna prestation?      1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

11. Hur ofta använder du mål som i första hand handlar  
om att bibehålla din positiva motivation?   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
12. Hur ofta har du satt idrottsmål som var för lätta och  

misslyckades med att utmana dig till att göra   1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ditt bästa?        
 

13. Hur ofta har du satt idrottsmål som var  
för svåra så att de fick dig att bli orolig eller stressad  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
om hurvida du kan uppnå dem?       

 
14. Hur ofta utvärderar du hur effektiva målen är som du  

själv har satt?        1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

15. Hur ofta har du skrivit ner dina mål?    1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
16. Hur ofta har du utvecklat specifika planer som hjälp 

för att uppnå dina mål?      1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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SEKTION C:  HUR EFFEKTIVT ÄR ANVÄNDANDET AV MÅLSÄTTNIN/MÅLSÄTTNINGSARBETET 
 

 

                                                                           INTE EFFEKTIVT                     VÄLDIGT 
          __ALLS               EFFEKTIVT  
 
1. Hur effektivt har målsättning varit i att hjälpa dig att  

utvecklas som idrottsutövare?     1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

2. Hur effektiva har dina långsiktiga mål varit i att hjälpa  
dig att utvecklas som idrottsutövare?    1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

3. Hur effektiva har dina kortsiktiga mål varit i att hjälpa  
dig att utvecklas som idrottsutövare?    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
4. Hur effektiva har dina mål i träning varit i att hjälpa  

dig att utvecklas som idrottsutövare?    1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

5. Hur effektiva har dina mål i match/tävling varit i att hjälpa  
dig att prestera bra och utvecklas som idrottsutövare? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

6. Hur effektiva har dina färdighets/teknikmomentsmål  
varit i att hjälpa dig att utvecklas som idrottsutövare? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

7. Hur effektiva har dina fysiska färdighetsmål (snabbhet,  
styrka, kondition) varit i att hjälpa dig att utvecklas som  
idrottsutövare?       1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

8. Hur effektiva har dina psykologiska färdighetsmål  
(förtroende, koncentration, mental styrka) varit i att  
hjälpa dig att utvecklas som idrottsutövare?    1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

9. Hur effektiva har dina resultatmål (vinna en  
match/tävling, vinst/förlustrekord) varit i att hjälpa  
dig prestera bra?       1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

10. Hur effektiv har du varit i att sätta övergripande  
utvecklings- eller prestationsmål som poängterar att  
uppnå en hög standard i förhållande till din förmåga? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

11. Hur effektiva har mål varit i att hjälpa dig att utveckla  
eller bibehålla positiv motivation?    1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

12. Hur effektiva var lätta idrottsmål i att  
hjälpa dig prestera bra?      1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

13. Hur effektiva var väldigt svåra idrottsmål  
i att hjälpa dig prestera bra?     1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

14. Hur effektiva har utvärdering av dina mål efterhand  
varit i att hjälpa dig att utvecklas som idrottsutövare? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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                                                                           INTE EFFEKTIVT                   VÄLDIGT 
          __ALLS               EFFEKTIVT 

 
15. Hur effektivt har att skriva ner dina mål varit i att  

hjälpa dig att utvecklas som idrottsutövare?   1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

16. Hur effektivt har att utveckla en plan för hur du skall  
uppnå dina mål varit för att hjälpa dig att utvecklas  
som idrottsutövare?       1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Inre och Yttre Motivationsfaktorer för idrottsdelta gande (TEOSQ) 

J. DUDA & J. NICHOLLS 
Översatt och bearbetat av: Björn Carlsson: Institutionen för tillämpad psykologi (ITP), -Lunds 
Universitet & Centrum För Idrottsvetenskap (CIV), - Högskolan i Halmstad. 
 
Läs påstående nedan och ange i vilken utsträckning du personligen håller med om varje 
påstående genom att ringa in det alternativ som stämmer bäst in på dig. 
 
När känner du dig framgångsrik i idrott. Med andra ord, när känner du att en idrottsaktivitet 
har gått riktigt bra för dig? 
 
Jag känner mig mest framgångsrik i idrott när… 
 
  Tar helt 

avstånd 
Tar 

avstånd 
Neutral Instämmer Instämmer helt 

och hållet 
 
1. Jag är den enda som klarar spelet eller        
    färdigheten. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2. Jag lär mig en ny färdighet och det får      
    mig att vilja träna mer. 
 

1 2 3 4 5 

3. Jag kan göra bättre ifrån mig än mina  
    kompisar. 
 

1 2 3 4 5 

4. De andra inte är lika bra som jag. 
 

1 2 3 4 5 

5. Jag lär mig något som är roligt att göra. 
 

1 2 3 4 5 

6. Andra gör bort sig men inte jag. 
 

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

8. Jag arbetar riktigt hårt. 
 

1 2 3 4 5 

9. Jag gör flest mål. 
 

1 2 3 4 5 

10. Något jag lär mig får mig att vilja  
      träna mer. 
 

1 2 3 4 5 

11. Jag är bäst. 
 

1 2 3 4 5 

12. En färdighet jag lär mig känns helt  
      rätt. 
 

1 2 3 4 5 

13. Jag gör mitt bästa. 1 2 3 4 5 

Tack för din medverkan! 
 


