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Carlander, I. & Hulander, M. (2009). Elitfotbollspelares användning av individuella
målsättningar relaterat till motivation och upplevd kompeten. (C-uppsats i psykologi
inriktning idrott, 60-90 hp). Sektionen för Hälsa och Samhälle: Högskolan i Halmstad.

Sammanfattning

Syftet med denna undersökning har varit att studera huruvida individuella målsättningar
används inom elitfotboll. Dessutom undersöktes vilka målsättningsstrategier som föredras
samt vilka av dem som uppfattas som mest effektiva. Vidare studerades hur användningen av
olika målsättningsstrategier är relaterat till elitfotbollspelares upplevda kompetens och
motivation. . Även skillnader mellan ordinarie och icke ordinarie spelare samt juniorer och
seniorer studerades. Slutligen undersöktes även interaktionen mellan målsättningsarbetet,
motivation och upplevd kompetens. Totalt deltod 101 fotbollsspelare i studien. Metoden som
användes var kvantitiv och bestod av enkäterna GSSQ, TEOSQ samt Harters
kompetensfrågeformulär (1980). Resultaten visade att resultatmål var som den mest
föredragna målsättningen. Vidare var inre motivationsinriktning vanligare än yttre. Resultaten
visade även att målsättningars upplevda effektivite samt spelarnas motivation var lägst hos
icke ordinarie juniorer. Interaktionseffekterna visade även att icke ordinarie juniorer upplever
lägre nivå av upplevd kompetens. Resultaten diskuteras i förhållande till uppsatsens teoretiska
ramverk.

Nyckelord: Elitfotbollsspelare, motivation, målsättning, upplevd kompetens
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Carlander, I. & Hulander, M. (2009). Professional soccer players use of individual goal
settings related to motivation and perceived competence. (C-essay in sport psychology 60-90
ECTS credits). School of Social and Health Sciences. Halmstad University.

Abstract

The purpose of this study was to examine if individual goal setting are being used by
professional soccer players, what kind of goal setting is preferred and which of those are
perceived as most effective. How the use of goal settings are related to professional soccer
players and elite junior players perceived competence and motivation is also being examined.
Also difference between regular, non-regular, juniors and senior players was studied. Finally,
the interaction between the use of goal settings, motivation and perceived competence were
examined. 101 soccer players participated in the study. A quantitative method with the
questionnaires GSSQ, TEOSQ and Harter’s competence questionnaire was used. The results
showed that performance goals were the most preferred and that task orientation was more
common than ego. Perceived effectiveness of goal setting and the player’s motivation was
lowest among non-regular juniors. Interaction results also showed that non-regular juniors
showed low perceived competence. The results are discussed in relation to the essay’s
theoretical framework.

Keywords: Goal settings, motivation, perceived competence, professional/elite soccer players.
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Introduktion
Forskning har visat att målsättningsarbete höjer prestationer, framför allt inom idrotten
(Bueno, Weinberg, Fernández-Castro, & Capdevila, 2008; Burton, Naylor, & Holliday, 2001)
och goda kunskaper om målsättningsarbete är positivt relaterat till motivation (Duda, 2004;
Ely, Sitzmann, & Falkiewicz, 2008). Det hjälper idrottare att t. ex. träna mycket och bibehålla
motivation över tid (Burton et. al., 2001; Duda, 2004; Ely et. al., 2008; Locke & Latham,
1990). Mål bör vara specifika, tydliga, mätbara samt svåra fast ändå realistiska att uppnå
(Gröpel & Steel, 2008; Locke & Latham, 1990). Både långsiktiga och kortsiktiga mål hjälper
individer att rikta ansträngningen. Det vore intresant att studera huruvida
målsättningsstrategier används och vilken uppfattad nytta målsättningarna gör för individers
prestation. Målsättning är även relaterat till upplevd kompetens (Harter, 1980). Individer med
hög upplevd kompetens sätter oftare högre likväl som mer realistiska mål än de med låg
upplevd kompetens (Harter, 1980). Det vore därför av intresse att undersöka hur
målsättningsarbete är relaterat till idrottares upplevda kompetens och grad av motivation,
samt om juniorer, seniorer, icke ordinarie och ordinare spelare skiljer sig åt.
Genom att skriva ner samt att utvärdera sina mål kan idrottare effektivisera sitt
målättningsarbete och höja sin prestation då målen blir tydliga, specifika och synliga (Locke
& Latham, 1990). Juniorspelare som är på väg att avancera mot seniornivå, samt icke
ordinarie spelare både på junior- och seniornivå, bör sätta tydliga mål och skriva ner dessa.
Detta för att rikta sin motivation och prestation mot att kunna ta sig från sin position dit de
strävar (upp i seniorlaget eller från icke ordinarie till ordinare, Locke & Latham, 1990).
Begreppsdefinition
Målsättning
Locke och Latham (1990) definierar mål som något som en individ försöker uppnå, siktar mot
och strävar efter. Även Van Raalte och Brewer (2002) menar att mål är något individer
försöker att uppnå vilket styr riktningen av handlingar, vilket även Massey, Gebhardt och
Garnefsk (2008) instämmer med då de definierar mål som något en individ vill uppnå.
Subjektiva mål är generella uttalanden om avsikter, medan objektiva mål är mer specifika där
en viss färdighet eller resultat skall uppnås inom en speciell tid (Duda, 2004). Resultatmål
innebär att resultatet är det viktigaste för individer. Individernas mål är främst att vara bättre
än och att besegra sina motståndare (Duda, 2005; Locke & Latham, 1990). Prestationsmål
innebär att det egna resultatet jämförs med tidigare resultat och prestationer (Duda, 2005;
Locke & Latham, 1990). Individer tävlar snarare mot sig själva än mot andra för att förbättra
sina egna tidigare resultat och prestationer (Duda, 2005; Locke & Latham, 1990). I
processmål är det olika delmoment i ett utförande och en prestation som är det centrala.
Genom att förbättra moment i ett utförande kan den totala prestationen förbättras (Duda,
2005). Delmål kan sättas för att nå ett huvudmål. Genom att uppnå delmålen stärks tron på
förmåga att sedan också nå huvudmålet, samt att individer ges indikationer på att de är på rätt
väg (Locke & Latham, 1990).
Motivation
Motivation definieras som ansträngningens riktning och intensitet (Sage, 1977 ref. i Weinberg
& Gould, 2007). Riktning innebär det individer fokuserar på, och intensitet graden av
ansträngning, som läggs på uppgiften (Duda, Chi, Newton, Walling, & Catley, 1995;
Nicholls, 1984).
Begreppet kan delas in i inre motivation, yttre motivation samt amotivation (Vallerand, 2001).
Inre motivation innebär att individer utför uppgifter för uppgifternas skull. Det kan handla om
att lära sig nya saker och att utveckla sin kompetens och sina färdigheter inom ett område.
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Yttre motivation innebär att individer utför en uppgift som bedöms i jämförelse med andra.
Det kan vara att delta i något för att bli omtyckt, nå bra resultat eller för att vinna (Hodge,
Allen, & Smellie, 2008). Amotivation är brist på eller avsaknad av motivation, exempelvis då
en person känner att denne inte har förmågan att utföra en uppgift eller känner att uppgiften
inte ger någonting som är värt ansträngningen som krävs (Vallerand, 2001).

Upplevd kompetens/förmåga
Maehr (1984, ref. i Ames & Ames, 1992) definierar känslan av kompetens som subjektiva
bedömningar av en persons förmåga att utföra någonting effektivt och att lyckas med en
uppgift. Upplevd kompetens (perceived self efficacy) innebär att individer tror sig kunna klara
en viss uppgift eller handling (Bandura, 1986). Elliot och Dweck (1988) menar vidare att
upplevd kompetens är det individer anser sig klara av. Kompetens innebär att kognitivt kunna
någonting eller utföra olika uppgifter som exempelvis kan påverkas av individers
ansträngning. Förmåga avser mer potential eller kapacitet hos individer att förvärva kunskaper
eller färdigheter (Nicholls, 1989).
Roberts (2001) anser att upplevd förmåga är individers upplevda kapacitet att klara en
specifik uppgift. Vidare definieras kompetens som ett tillstånd eller kvalitet av effektivitet,
förmåga, tillräcklighet eller framgång (Dweck & Elliot, 2005).
Teoretisk referensram
För att bättre förstå motivation, målsättning och upplevd kompetens har teoretiska
referensramar utvecklats. I denna studie kommer Locke och Lathams Målsättningsteori
(1990), Achievement goal theory (Nicholls, 1989) samt Harter’s Competence motivation
theory (1980) att redovisas.
Locke och Latham (1990) delar in arbetet med målsättningar i fem steg, nämligen tydlighet,
utmaning, åtagande, återkoppling och ge tid till förberedelser och tålamod för misslyckanden
(se Figur 1).

5. Ge tid till förberedelser och
tålamod för misslyckanden
4. Återkoppling
3. Åtagande
2. Utmaning
1. Tydlighet

Figur 1: Figuren visar Locke & Latham’s (1990) målsättningsteori och dess fem steg.
Första steget innebär att utvärdera och analysera individer eller lags förutsättningar för att
hitta en optimal svårhetsgrad på målet. Med en god analys av förutsättningar kan mål sättas
för att maximera effekten av målet och minska riskerna för ett eventuellt misslyckande. Mål
som är effektiva innebär att individer sätter mål som är utformat efter deras förmåga, deras
förutsättningar och potential för att nå bästa möjliga resultat/prestation. För att effektivisera
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målsättningsarbetet är det viktigt att skriva ned målen som individer vill uppnå. Målen blir
därmed tydliga och enklare att komma ihåg (Locke & Latham, 1990). Mål bör vara tydliga,
mätbara, entydiga samt att de har en tidsram för när målet skall uppnås (se vidare Figur 1).
Tydlighet gör att individer vet vad som förväntas av dem och vilket beteende som krävs för en
bra prestation. Ett specifikt resultat eller prestation som mål fungerar som motivation för
idrottare. I motsats till tydliga och konkreta mål anges ofta exempel som ”göra sitt bästa”
vilket har begränsat motiverande värde. Exempel på tydliga mål är ”Ta minst 45 poäng under
säsongen på de 20 matcher som laget kommer spela”, vilket är lätt att sedan mäta och är
tidsbundet (Locke & Latham, 1990).
En av de viktigaste egenskaper med mål är nivån på ”utmaningen”. Människor motiveras av
att prestera och betydelsen av prestationen ställs i relation till det förväntade resultatet (Locke
& Latham, 1990). Värderas prestationen högt kommer individer att anstränga sig hårdare och
ofta finns ett samband mellan belöningen eller värdet av prestationen samt hur troligt det är att
individerna kommer att klara av uppgiften. Är uppgiften enkel eller inte betraktas som särskilt
viktigt att uppnå är risken stor att individer inte anstränger sig och gör sitt yttersta. Således får
idrottare det svårt att nå sin maximala kapacitet. Behovet av framgång och prestation är starkt
hos människor och vid allt för orimliga och orealistiska mål har målsättningarna därför en
motsatt effekt på framför allt motivationen (Locke & Latham, 1990). Individer med bra
självförtroende har också lättare att bibehålla motivation över tid (Bueno et. al., 2008).
Det tredje steget, åtagande, innebär att individen bör förstå målet för att kunna ta det till sig
och acceptera det (se vidare Figur 1). Individer bör vara med i målsättningsprocessen så att de
känner att de har inflytande och chans att påverka målets utformning. Detta ökar
engagemanget och intresset för att följa upp och uppnå målet. Är målen dessutom högt satta
krävs mer engagemang och ansträngning (Locke & Latham, 1990). Det är viktigt att försöka
utveckla något slags personligt band till målet så att det verkligen blir betydelsefullt för
individen (Locke & Latham, 1990). I lagsporter är detta en vanlig orsak till misslyckanden
eller ineffektivt målsättningsarbete, då alla individer inte utvecklar någon relation till den
gemensamma målsättningen (Burton et. al., 2001).
Återkoppling ger möjlighet att klargöra förväntningar, justera målens svårigheter och
eventuella utformning samt att få ett erkännande (Matsui, Kakuyama, & Onglatco, 1987).
Tillfälle till förändring och förbättring ges eftersom det ibland är först vid återkopplingen som
idrottare inser att genomförandet kan förbättras. Det ger också individer möjlighet att förstå
hur prestationen uppfattas av åskådare, samt att icke deltagande personer (tränare, rådgivare)
kan bidra med goda råd och eventuella förbättringar (Burton et. al., 2001; Locke & Latham,
1990). Regelbunden återkoppling är företrädesvis viktigt när långsiktiga mål används och
genom hela prestationsprocessen hjälper det individer att bryta ner huvudmålet i delmål
(Locke & Latham, 1990). Dessutom underlättar delmål att bibehålla motivation och entusiasm
(Daniels, Haynes, Stupnisky, Perry, Newall, & Pekrun 2008). Tid för återkoppling,
utvärdering och regelbundna möten bidrar till att nå det huvudsakliga målet (Locke &
Latham, 1990).
Målsättningsarbetet är en process där tid till förberedelser samt tålamod vid misslyckande bör
uppvisas, framförallt vid långsiktiga mål (se vidare Figur 1, Locke & Latham, 1990).
Förutsättningar kan ändras under prestationens gång, därför bör även möjlighet till ny analys
av förutsättningar ges i de fall målen inte är realistiska med de förändrade förutsättningarna.
Vidare är det också viktigt att individer får möjlighet att träna och lära sig vad som krävs för
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framgång (Locke & Latham, 1990). På så sätt ges goda förutsättningar att framgångsrikt nå de
uppsatta målen.
Efter genomgången av målsättningsarbete utvärderas processen, utförandet och resultaten för
att kunna se någon mätbar effekt (Burton, Weinberg, Yukulson, & Weigand, 1998; Locke &
Latham, 1990). Där resultatjämförelse visar en positiv utveckling stärks såväl individernas
motivation som självförtroende, karaktär och självkänsla (Bueno et. al., 2008; Burton et. al.,
2001; Duda, 2004). Om svåra mål som satts upp kan nås genom hårt arbete ger det också
positiva känslor som utmanar individer till att sätta ännu högre mål nästa gång (Burton et. al.,
2001; Locke & Latham, 1990).
Achievement goal theory
Achievement goal theory (AGT, Nicholls, 1989) beskriver hur motivation kan relateras till
vilken sorts målsättning och upplevda förmåga samt kompetens människor har (Se Figur 2).
Beroende på hur framgång attribueras väljs uppgifter som leder till att individer känner sig
framgångsrika och lyckade när de klarat av och uppnått dem (Bueno et. al., 2008). Betonas
vikten av vinst fokuseras mer på tävlingsinriktade uppgifter där personer kan jämföra sig
själva med andras resultat och prestationer (Harwood, Hardy, & Swain, 2000).
Målorientering
Resultatinriktad
Prestationsinriktad

Upplevd förmåga

+

Hög upplevd förmåga
Låg upplevd förmåga

Prestationsbeteende
Prestation
Ansträngning
Uthållighet
Val av uppgift
Realistiska eller orealistiska uppgifter
eller motståndare

Figur 2. Achievement goal theory (Nicholls, 1989; Roberts, 2001).
Målorientering, vilka sorters mål som används, baseras på hur individer värderar prestationen
(Harwood, Hardy, & Swain, 2000).
Prestationsinriktade mål är inriktade på att individer förbättras, förbättra tekniker och tidigare
resultat, oberoende av hur andra presterar (Locke & Latham, 1990; Weinberg, Burton,
Yukulson, & Weigand, 1993). Idrottare med prestationsinriktade mål upplever oftare en högre
grad av motivation, har mer tålamod när det går lite sämre (förlänger sitt deltagande) och är
mer tillfreds med sin idrottssituation än personer med resultatinriktade mål (Roberts, 1992).
Individer med resultatinriktade mål jämför sig ständigt med andra och andras prestationer.
Vilket speciellt i motgång, kan ge upphov till oroskänslor och andra negativa emotioner, lägre
motivation och lägre tillfredsställelse med sin idrottssituation (Duda & Nien, 2008).
Anledningen till att de antingen upplevs som positivt eller negativt är beroende av känslan av
kontroll som individerna känner och som ser olika ut för individer med resultatmål respektive
prestationsmål. Därför är prestationsinriktade mål att föredra framför resultatinriktade mål
(Burton et. al., 2000).
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Hög upplevd förmåga förknippas med ett starkt självförtroende medan låg upplevd förmåga
innebär ett lågt självförtroende (Allen, 2003; Locke & Latham, 1990). Den upplevda
förmågan är avgörande för hur individer tillsammans med sin målorientering presterar. Med
hög upplevd förmåga är chansen större att individen presterar bra, medan personer med låg
upplevd förmåga ofta presterar sämre. Hög upplevd förmåga leder också ofta till att idrottaren
sätter högre, mer utmanande mål och anstränger sig mer för att nå en bättre prestation.
Idrottare som använder sig av målsättningsarbete har oftast högre motivation inför
idrottsprestationen eftersom individerna vet vad de vill uppnå (Nicholls, 1989).
Prestationsbeteende är de beteenden som individer uppvisar i en viss situation eller uppgift
(Nicholls, 1984). Hur mycket personer anstränger sig, hur hög motivation idrottare har inför
prestationen, under hur lång tid de fokuserar på en viss uppgift, vilka uppgifter som väljs är
ett resultat av målorientering och upplevd förmåga (Hodge et. al., 2008). Självförtroendet,
som avgörs av den upplevda förmågan, påverkar individers val av uppgift och hur
prestationen blir. Individer som har utövat idrotten under en längre tid är mer erfarna och
känner sig därmed ofta mer kompetenta inför situationen (Locke & Latham, 1990).
Competence Motivation theory
Människor har en vilja att prestera så bra som möjligt i olika situationer (White, 1959, ref i
Brustad, Babkes, & Smith, 2001), vilket ger upphov till reaktioner hos omgivningen, som, om
de är positiva, kan framkalla en känsla av effektivitet och inre tillfredsställelse. Individer har
en medfödd drivkraft att uppleva en känsla av kompetens vilket tillfredsställs genom att
framgångsrikt klara av olika uppgifter och problem (se Figur 3, Harter, 1980). Vidare ger
uppnådda mål positiva känsloerfarenheter. När Individer känner nöjdhet, glädje och stolthet
känner de sig kompetenta och tillfredsställda vilket ökar den fortsatta motivationen.
Competense Motivation theory (Harter, 1980) beskriver att den inre motivationen som yttrar
sig i att personer anstränger sig och söker sig till nya utmaningar för att nå en bra prestation
eller bra resultat. Sådana beteenden är dock begränsade, då de bara upplevs när individer
känner att de har den kompetens som krävs samt kontroll för att kunna uppnå det önskade
resultatet. När individer inte känner att de har kompetensen som krävs i en viss situation eller
känner en avsaknad av kontroll över situationen, bidrar det till en sänkt motivation till att
prestera sitt yttersta. Negativa känslor såsom oro och ångest kan uppkomma och påverka
människor negativt. De negativa emotionerna får personer att i framtiden om möjligt undvika
sådana prestationsmiljöer (se vidare i Figur 3, Brustad et. al., 2001).
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Upplevs som
positiv

Upplevd kompetens
och kontroll

Hög inre motivation,
låg oro & nervositet

Stor ansträngning,
söker sig till aktivitet

PRESTATION

Upplevs som
negativ

Avsaknad av kompetens
och kontroll

Hög yttre motivation,
hög oro & nervositet

Liten ansträngning,
undviker aktivitet

Figur 3. Prestationens påverkan på individens motivation till en aktivitet (Carlander &
Hulander, 2008, fritt efter Harter, 1980).
Tidigare forskning
Inom idrotten används målsättningsarbete för att främst förbättra prestationer, höja
motivationen samt stärka idrottslags identitet med en gemensam målsättning (Burton et. al.,
2001, Duda, 2004, Locke & Latham, 1990). Specifika, tydliga, utmanande och svåra mål
leder till bättre prestationer än vaga, såsom ”gör-ditt-bästa-mål” eller inga mål alls (Burton et.
al., 2001; Duda, 2005; Gröpel & Steel, 2008; Locke & Latham, 1990). Målsättningar är en
effektiv strategi, höjer prestationer och fungerar för de allra flesta (Burton et. al., 2000).
De allra flesta idrottare sätter mål, trots det skattar de målen som bara medeleffektiva (Burton
et. al., 2001). De vet att målen fungerar, dock har de problem med att maximera effektiviteten
av målsättning och deras målsättningsstrategier (Burton et. al., 2001; Duda, 2004). Metaanalyser har påvisat målsättningars effektivitet (Burton et. al., 2001; Locke & Latham, 1990).
Locke och Latham (1990) fann positiva effekter av målsättningar i 91% av undersökt
forskning. Vidare presenterar Locke och Latham (1990) resultaten av fem stycken metaanalyser som påvisar en klar förbättring av prestationsnivån hos deltagarna (från 8.4 % till 16
%). Studier har dessutom visat positiva samband mellan uppgiftsinriktad målorientering och
prestation, inlärningsstrategier, positiv attityd samt positiva emotionella reaktioner (Jagacinski
& Strickland, 2000). Målsättningar hjälper individer att rikta uppmärksamhet mot en bestämd
uppgift vilken underlättar en bra prestation (Burton et. al., 2001).
En kombination av kortsiktiga och långsiktiga mål anses leda till bäst prestation och högst
effektivitet i målsättningsarbetet (Duda, 2004). Även Burton et al. (2001) påvisar sambandet
mellan användningen av kortsiktiga och långsiktiga mål som mest effektivt där kortsiktiga
mål fungerar som en hjälp för att uppnå huvudmålet. Huvudmålet delas upp i olika delar,
sedan uppnås del för del för att nå det långsiktiga målet. Vidare är långsiktiga och kortsiktiga
mål en bra kombination för att rikta uppmärksamheten i prestationen åt rätt håll (Duda, 2004).
Duda (2004) menar att om kort- eller långsiktiga mål skall tillämpas är beroende av vilka mål
som sätts.
Det finns två sorter av motivation dessa är inre och yttre. Den inre motivation ökar när en
inlärningssituation skapas, det främjar känslan att lyckas och en känsla av kompetens uppstår
(Duda, 2004). Den inre motivationen kan påverka idrottares beteende, när individer får
bestämma över situationen och känner att de har kontroll uppstår en inre tillfredsställelse.
Motivationen kommer därmed inifrån vilket leder till att idrotten känns intressant och viktig
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för individer. Idrottare som får återkoppling på sina initiativ i idrotten får en ökad inre
motivation (Duda; 2005; Locke & Latham, 1990). Berömmelser är drivkraften för yttre
motivation och idrottare försöker nå upp till krav som är skapade av andra människor i dess
omgivning. Yttre motivation präglas av känslor och krav vilket leder till mindre inre
motivation. Gemensamt för den inre- och yttre motivationen är erfarenhet eller förväntan
(Burton et al., 2000; Duda, 2004). Inre motivation är positivt relaterat till prestation (Duda,
2004; Vallerand, 2001). Det finns även forskning som tyder på att personer med inre
motivation presterar bättre än personer med yttre motivation (Vallerand, 2001). Vidare visar
forskning sambandet mellan inre och yttre motivation i utvecklandet av en ny färdighet. Yttre
motivation dominerar i tidigt stadium och som senare efter att individer känner sig mer
kompetent och säker i en situation övergår till inre motivation (Vallerand, 2001). Idrottares
egna intresse är den starkaste faktorn till motivation (Duda, 2005). Motivation är ett begrepp
inom idrotten som idrotten då de stärker idrottares prestationer (Vallerand, 2001). Det är
betydelsefullt för idrottare att sätta upp effektiva mål så att det påverkar dess motivation i rätt
riktning men samtidigt sätta specifika mål för att känna en högre motivation inför prestationen
(Duda, 2004).
Enligt Harters (1978; 1980) tenderar individer med hög upplevd kompetens att delta längre i
specifika aktiviteter än personer med låg upplevd kompetens. Människor söker sig till
aktiviteter som får dem att känna sig kompetenta och undviker situationer där risken är stor
för misslyckanden (Harter, 1978). Således söker sig individer med hög kompetens till svårare
och mer utmanande uppgifter än personer med lägre upplevd kompetens för att få rätt
stimulansnivå. Sonstroem (1978) antog att en positiv uppfattning om individers fysiska
kompetens ger en mer positiv attityd mot fysisk aktivitet. Detta menar Sonstroem (1978) leder
till att personer med hög upplevd kompetens gärna självmant söker sig till fysiska aktiviteter.
Individer som anser sig vara kompetenta idrottare har en högre uppgiftsmotivation till själva
idrottsutövandet än individer som inte upplever sig vara kompetenta (Weigand & Broadhurst,
1998). Idrottares motivation är situationsspecifik och relateras till tydlighet i prestationen och
dess sammanhang. Det upplevda motivationsklimatet påverkar hur idrottaren sätter upp mål
inför sin prestation (Ames, 1992). I modellen AGT är en viktigt del att idrottares uppfattning
om mål och individers uppfattning av klimatet integreras för att utveckla ett beteende
(Nicholls, 1989 ).
Den upplevda betydelsen av situationer och aktiviteter är relaterad till personers upplevda
kompetens (Jaakkola, 2002). Situationen antingen höjer eller sänker den upplevda
kompetensen beroende på om individer känner sig kompetent och har kontroll över
situationen eller inte. Personer som upplever sig ha kontroll och vara kompetent i situationen
vågar därmed anta svårare utmaningar i framtiden (Jaakkola, 2002).
Syftet med denna undersökning är att studera om individuella målsättningar används inom
elitfotboll. Dessutom studeras vilka målsättningsstrategier som föredras samt vilka som
uppfattas mest effektiva. Vidare undersöks hur användningen av olika målsättningsstrategier
är relaterat till elitfotbollspelares upplevda kompetens och motivation. Om ordinarie och icke
ordinarie spelare, juniorer och seniorer skiljer sig åt, studeras i relation till målsättning,
motivation och upplevd kompetens.
Följande frågeställningar undersöks:
(1)
(2)
(3)
(4)

Vilka mål föredras av elitfotbollsspelare?
Vilka mål uppfattas som mest effektiva?
Hur är användningen av målsättningar relaterade till den upplevda kompetensen?
Hur är användningen av målsättningar relaterade till elitfotbollspelares motivation?
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(5) Hur är målsättningsanvändande relaterat till att skriva ner samt utvärdera sina mål?
(6) Skiljer sig ordinarie och icke ordinarie spelares samt junior- och seniorspelare åt på
variabeln motivation?
(7) Skiljer sig ordinarie och icke ordinarie spelares samt junior- och seniorspelare åt på
variabeln upplevd kompetens?
Metod
Undersökningsdeltagare
Totalt deltog 101 manliga elitspelande fotbollspelare i åldrarna 16-37 från södra Sverige.
Deltagarna spelade i Allsvenskan (n = 22), Superettan (n = 41), Tipselit och/eller
juniorallsvenskan (n = 38). Medelåldern var 21.8 år (sd = 4,5) och den genomsnittliga
utbildningsnivån (år i skolan) motsvarade en gymnasial utbildning. Majoriteten ansåg sig vara
ordinarie i sitt lag och har spelat minst 65 % av matcherna under året.
Undersökningsdeltagarna har i snitt använt sig av målsättningsarbete i 7,2 år (sd = 4,7). Den
etniska bakgrunden på undersökningsdeltagarna varierade i liten utsträckning.
Instrument
I studien användes en svensk version av frågeformulären Goal Setting in Sport Questionnaire,
GSSQ (Burton, 2000; ref i Burton et. al., 2001), Task and Ego Orientation in Sport
Questionnaire, TEOSQ (Duda & Nicholls, 1998) samt Harters upplevda
kompetensfrågeformulär (Harter, 1980).
Goal Setting in Sport Questionnaire (GSSQ, Burton, 2000; ref i Burton et. al., 2001) användes
för att undersöka deltagarnas användning av olika målsättningsstrategier samt dess upplevda
nytta (se Bilaga 1). I denna studie användes en något förkortad version av GSSQ.
Frågeformuläret inleds med åtta frågor angående bakgrundsinformation om deltagarna,
exempelvis ålder, antal år i skolan och antal år som personen använt sig av
målsättningsarbete. Därefter följde 32 frågor indelade i två sektioner, där de första 16 frågorna
mäter hur ofta deltagarna använder sig av olika målsättningar och de övriga 16 frågorna mäter
hur effektivt deltagarna upplever sitt målsättningsarbete. Samtliga 32 frågor mäts på en
niogradig skala, där de första 16 frågornas svarsalternativ varierar mellan ”Inte ofta alls” till
”Väldigt ofta” och de andra 16 frågornas svarsalternativ går från ”Inte effektivt alls” till
”Väldigt effektivt”.
Harters upplevda kompetensfrågeformulär (1980) användes för att mäta uppfattad kompetens
(se Bilaga 2). Formuläret består av 12 påståenden som mäter personers upplevda kompetens
samt hur viktig varje kompetensvariabel är. Samtliga påståenden har svarsalternativ ett till
fyra där de mäter hur väl påstående stämmer in på den svarande följt av en svarsskala från ett
(Stämmer inte alls in på mig) till fyra (Stämmer helt in på mig) samt hur viktigt på en skala
från ett (Inte alls viktigt) till fyra (Mycket viktigt) denne värderar att de olika påståendena är.
Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ, Duda & Nicholls, 1998) användes
för att undersöka deltagarnas motivation i form av uppgift- och resultatorientering (se Bilaga
3). I studien användes en svensk översatt version av TEOSQ. Frågeformuläret består av 13
påstående (7 Task och 6 Ego) som alla börjar med frasen ”Jag känner mig mest framgångsrik
i idrott när...”. Påståenden besvaras på en femgradig skala (”Tar helt avstånd” till ”Instämmer
helt och hållet”). TEOSQ anses ha en hög validitet då formuläret har använts i flera tidigare
undersökningar. Alphavärdet för TEOSQ är Task Cronbach á=.81–.86 and Ego Cronbach
á=.79–.90 (Duda & Whitehead, 1998).
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Procedur
Kontakt togs via telefon med sex elitföreningar i fotboll i södra Sverige. Efter att ha fått
kontakt med ansvariga tränare förklarades syftet med studien. Därefter bestämdes tid, plats
och datum för undersökningstillfälle. Enkäterna delades ut antingen före eller efter lagets
träning. Författarnas närvaro gjorde det också möjlighet för undersökningsdeltagarna att ställa
eventuella frågor om det var några oklarheter eller liknande. Vidare informerades spelarna att
deltagandet är helt frivilligt och att de när som helst kan avbryta medverkan utan orsak.
Undersökningsdltagarna informerades även om att alla uppgifter behandlas konfidenciellt och
att samliga förblir anonyma. All information angående studiens syfte och de etiska aspekterna
fanns även representerade på ett intoduktionsbrev som fungerade som försättsblad till
enkäterna (se Bilaga 4).
Bortfallet bestod av en enkät där endast första sidan var ifylld. Några enkäter (n=6) var ej
fullständigt ifyllda där sista sektionen (om motivation) lämnats tom, men där resten av svaren
ingick i studien.

Design och analysmetod
Resultaten av undersökningen sammanställdes och analyseras med Statistical of Social
Science (SPSS). Beskrivande statistik användes för att beskriva övergripande resultatet.
Beroende envägsanalys användes för att studera relationerna mellan variablerna målsättning,
målsättningars effektivitet samt upplevd kompetens. Oberoende tvåvägsanalys användes för
att studera juniorer/seniorer och ordinarie/icke ordinarie spelares relation till motivation och
upplevd kompetens. Pearsons r användes för att studera sambandet mellan
målsättningsanvändande och motivation samt upplevd kompetens.
Resultat
Målsättningsstrategier och effektivitet
Resultatet visade att det finns en skillnad mellan användandet av resultatmål, prestationsmål
och processmål samt lånsiktiga- och kortsiktiga mål, F (2, 99) = 3,42, p = 0,009. Efterföljande
posthoc test (Bonferroni, p<0,05) visade att deltagarna rangordnat resultatmål som den mest
föredragna målsättningen, följt av processmål, prestationsmål, långsiktiga mål och kortsiktiga
mål (se Figur 4).
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Figur 4: Figuren visar medelvärdena för resultat-, prestation- och processmål, samt
långsiktiga- och kortsiktiga mål (n = 101).
Resultaten visade vidare att resultatmål uppfattades som mest effektiva, följt av processmål.
Minst effektivt ansågs prestationsmål vara F (2, 101) = 9,06, p = 0,001 (se Figur 5).
Dock fanns ingen signifikant skillnad i användandet av resultatmål, prestationsmål,
processmål, långsiktiga mål eller kortsiktiga mål beroende på om fotbollspelaren var ordinarie
i sitt lag eller var junior/senior.

Figur 5: Medelvärdena för resultat-, prestation- och processmålens uppfattade effektivitet
(n=101).
Relation mellan målsättningsstrategier, upplevd kompetens och motivation
Resultaten visade inga signifikanta samband mellan målsättningsanvändandet och upplevd
kompetens. Vidare visade resultaten ingen signifikant relation mellan
målsättningsanvändandet och elitfotbollspelares motivation.
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Slutligen visade resultaten att hur ofta elitfotbollspelare skriver ner och utvärderar sina mål är
relaterat till frekvensen av målsättningsanvändandet F (1, 99), 5,76, p = 0.026.
Målsättning, upplevd kompetens samt motivation, gruppjämförelser och interaktioner
Resultaten visade att elitfotbollsspelare i högre grad uppvisade inre motivation (Task) än yttre
motivation (Ego), F (1, 73) = 70,40, p = 0,001 (se Figur 6).

Figur 6: Figuren visar värden på Task motivation och Ego motivation (n = 95)
Vidare visade resultaten interaktionseffekter på beroendevariabeln kompetens och faktorerna
ordinarie-, icke ordinarie samt junior- och seniorspelare, F (1,79) = 5,95, p = 0.017.
Interaktionen visar att skillnaden mellan ordinarie- och icke ordinarie spelare är större hos
juniorer än hos seniorer (se Figur 7).
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Figur 7: Figuren visar icke ordinarie och ordinarie junior- och seniorspelares upplevda
kompetensnivå (n = 98).
Resultaten visar även interaktionseffekter på beroendevariabeln ”målens effektivitet” och
faktorerna ordinarie eller icke ordinarie samt vara junior- eller seniorspelare, F (2, 101) =
6,30, p = 0.002. Seniorspelare skiljer sig mest i uppfattningen av hur effektiva resultatmål är,
F (2,101) = 6,30, p = 0.002 (se Figur 8).

Figur 8: Figuren visar resultatmåls effektivitet hos junior/senior spelare och ordinarie/icke
ordinarie spelare (n = 100).
Vidare visar resultaten interaktionseffekter på variabeln hur effektiva prestationsmål uppfattas
med faktorerna ordinarie eller icke ordinarie samt vara junior- eller seniorspelare. Ordinarie
juniorer värderar effektiviteten av prestationsmål högre än ordinarie seniorer F (3, 100) =
5.90, p = 0,006 (se Figur 9).
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Figur 9: Figuren visar prestationsmåls effektivitet hos junior/senior spelare och ordinarie/icke
ordinarie spelare (n = 100).
Slutligen visar resultaten interaktioseffekter på variabeln hur effektiva processmål uppfattas
med faktorerna ordinarie eller icke ordinarie samt vara junior- eller seniorspelare.Ordinarie
juniorer värderar effektiviteten av processmål högre än icke ordinarie juniorer F (3, 100)
=6,75, p = 0,003 (se Figur 10).

Figur 10: Figuren visar processmåls effektivitet hos junior/senior spelare och ordinarie/icke
ordinarie spelare (n = 100).
Resultaten visade att elitfotbollspelare som inte ofta använder sig av målsättningsarbete,
skriver sällan ner sina målsättningar och anser inte heller det är så effektivt att skriva ner sina
mål. De spelare som ofta använder sig av målsättningsarbete skriver däremot i större
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utsträckning ner sina mål samt utvärderar dem och tycker det är mer effektivt än spelare som
inte ofta använder sig av målsättning F (1, 81) = 6,51, p = 0.013 (se Figur 11).

Figur 11: Figuren visar frekvensen av att skriva ner sina mål samt hur effektivt det uppfattas
att skriva ner och utvärdera sina mål (n = 100).
En sammanfattning av samtliga resultat i sifferform återfinns i två tabeller i bilaga 5.

Diskussion
Syftet med denna undersökning är att studera om individuella målsättningar används inom
elitfotboll. Dessutom studeras vilka målsättningsstrategier som föredras samt vilka som
uppfattas mest effektiva. Vidare undersöks hur användningen av olika målsättningsstrategier
är relaterat till elitfotbollspelares upplevda kompetens och motivation. Om ordinarie och icke
ordinarie spelare, juniorer och seniorer skiljer sig åt, studeras i relation till målsättning,
motivation och upplevd kompetens.
Följande frågeställningar har undersökts (1) Föredras främst resultat-, prestations-, process-,
långsiktiga- eller kortsiktiga mål av elitfotbollsspelare? (2) Vilka mål uppfattas som mest
effektiva? (3) Hur är användningen av målsättningar kopplade till den upplevda
kompetensen? (4) Hur är användningen av målsättningar kopplade till elitfotbollspelares
motivation? (5) Är en lägre frekvens av målsättningsanvändande relaterat till låga värden i att
skriva ner samt utvärdera sina mål? (6) Skiljer sig spelares motivation åt beroende på ifall de
är ordinarie eller icke ordinarie samt junior- eller seniorspelare? (7) Upplever ordinarie
spelare en högre kompetens än icke ordinarie spelare, junior som senior?
Målsättning
Resultaten visade att resultatmål var de mest föredragna bland elitfotbollspelarna som deltog i
studien. Vidare påvisades att resultatmål också uppfattas som mest effektiva, följt av processoch prestationsmål. Resultaten motsäger tidigare forskning som påvisat att både process- och
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prestationsmål anses effektivare än resultatmål (Burton et. al., 2001; Duda, 2004). Dock har
studier visat att skilda målsättningsstrategier fungerar olika bra i olika situationer, samt inför
varierande uppgifter och för skilda individer (Burton et. al., 2001; Duda, 2004). En möjlighet
är att undersökningsdeltagarna inte testat på andra sorters målsättningar tillräckligt för att bli
bekväma och bekanta med dessa och därmed nöjt sig med resultatmål för de har fungerat
förut.
Ofta poängteras vikten av vinst och bra resultat av såväl tränare, supporters och media både
före, under och efter säsong, match och turnering. Dåliga resultat kan leda till att spelare och
framförallt tränare avskedas från sina arbeten, goda resultat kan leda till högre löner, mer
popularitet och framgångar (Hodge et. al., 2008). Det är naturligt att reultaten står i centrum i
ett sådant klimat när dessa avgör så många människors framtid inom idrotten. Det förfaller
därför också naturligt för spelare och ledare att använda sig av resultatorienterad målsättning
när fokuseringen på resultaten redan är så hög. En negativ aspekt med att använda resultatmål
i för stor utsträckning kan vara att om resultaten inte går som planerat kan negativa emotioner
lätt uppkomma såsom oro, ängslan och stresskänslor (Burton et. al., 2001). Detta på grund av
att resultaten inte helt är inom individens egen kontroll (Brustad et. al., 2001; Burton et. al.,
2001; Harter, 1980). Ytterligare en negativ aspekt av att använda resultatmål i för stor
utsträckning är att inom lagidrotter är lagets prestation för att uppnå ett visst resultat beroende
av flera individers gemensamma prestation. Detta ger enskilda individer än mindre kontroll
över situationen och prestationen/resultatet. Även andra faktorer så som motståndare och
väderförhållanden minskar individens egen kontroll av resultatet (Duda, 2005; Locke &
Latham, 1990).
Resultaten visade även att långsiktiga mål oftare användes än kortsiktiga mål, samtidigt som
båda användes mindre än resultat-, prestations- och processmål. Detta anser författarna
förefalla något anmärkningsvärt eftersom den höga frekvensen av resultatmålsanvändning,
eller användningen av process- och prestationsmål förväntades vara i nivå med användningen
av kortsiktiga eller långsiktiga mål (Locke & Laham, 1990). Resultat-, prestations- och
processmål kan nämligen vara kortsiktiga eller långsiktiga. Möjligen har
undersökningsdeltagarna inte reflekterat över om deras resultat- prestations eller processmål
är långsiktiga eller kortsiktiga, eller också har deras målsättningar varit mer subjektiva,
generella och inte så specifika att de är tidsbundna.
Relationen mellan målsättning, kompetens och motivation
Resultaten visade inga relationer mellan använingen av målsättningar och uppled kompetens.
Inte heller någon relation mellan målsättningsanvändandet och inre eller yttre motivation
kunde påvisas. Detta menar författarna är förvånande då målsättningsarbete är en effektiv
strategi för att skapa och bibehålla motivation för att träna hårt och prestera bra (Burton et. al.,
2000; Duda, 2004; Harwood et. al., 2000; Locke & Latham, 1990). Forskning visar även att
det finns ett samband mellan hög upplevd kompetens och att sätta svåra och utmanande mål
(Burton et. al., 2001; Elliot & Dweck, 1988; Harter, 1978; Locke & Latham, 1990). En
förklaring skulle kunna vara att undersökningsdeltagarna själva inte anser att deras
målsättningar har någon del i deras motivation, då de istället finner motivation i andra faktorer
så som glädjen till sin idrott, lagkamrater eller framgång.
Resultaten visade samband mellan frekvensen av målsättningsanvändande och hur ofta
deltagarna skriver ner och utvärderar målen. Vidare påvisades att idrottare som i hög
utsträckning använde sig av målsättningar också skriver ner och utvärderar sina mål. Det var
också de som upplevde att det var en effektiv strategi att skriva ner och utvärdera sina mål för
att effektivisera sitt målsättningsarbete. Slutligen visade resultaten att
undersökningsdeltagarna uppgivit att skriva ner och utvärdera sina mål är mer effektivt än hur
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ofta de gör det. Tidigare forskningsresultat visar att skriva ner samt utvärdera målsättningar är
bra hjälpmedel för att effektivisera målsättningsarbete (Locke & Latham, 1990). Det gör det
även lättare att komma ihåg mål, vilken ordning olika delmål ska uppnås samt att utvärdera
målen. Genom att utvärdera sina mål efter prestation utvecklas människor i sitt målsättande
och det blir lättare att sätta bra målsättningar i framtiden (Duda, 2004, Locke & Latham,
1990). Författarna till denna studie är eniga med tidigare forskningen och anser att idrottare
alltid bör skriva ned målsättningar samt att utvärdera dem efter prestation. Dock ställer sig
författarna frågande till resultaten som visar att effekten av att skriva ner och utvärdera sina
mål uppfattas som högre än vad frekvensen av att skriva ner och utvärdera sina mål var. Är
det så att de få gånger idrottarna skrivit ner och utvärderat sina mål har de upplevt det som
väldigt effektivt, eller anser de bara att skriva ner och utvärdera sina mål säkert är effektivt
utan att själva pröva. Efterföljande fundering är om det är naturligt att de inte oftare skriver
ner och utvärderar sina mål om det ändå upplevs som effektivt. Författarna av denna studie
vill därför uppmana alla idrottare som vill effektivisera sitt målsättningsarbete och därmed
höja prestationen att skriva ner målen samt att lägga energi på att utvärdera målen ordentligt
efter prestation.
Motivation och upplevd kompetens
Reslutaten visade en relation mellan spelares motivation och om de är ordinarie eller icke
ordinarie. Vidare visade resultaten också en relation mellan spelares motivation och om de är
junior- eller seniorspelare. Inre motivation (Task) motiverar både junior- och seniorspelare,
ordinarie och icke ordinarie mer än yttre motivation (Ego). Detta uppfattar författarna till
studien som positivt då tidigare forskning indikerar att inre (Task) motivation leder till högre
nivå av prestation hos individer än yttre (Ego) motivation (Duda, 2004; Vallerand, 2001).
Tidigare forskning visar även att yttre motivation dominerar i tidig inlärningsfas och sedan
när individer känner sig mer kompetent och säkra i en situation är inre motivationsfaktorer de
dominerande (Vallerand, 2001). Detta tyder på att undersökningsdeltagarna upplever en
relativt hög kompetens. Den nivå (elitnivå) undersökningsdeltagarna befinner sig på i sitt
fotbollsspelande tyder också på att de inte är på något tidigt stadium i sin totala utveckling
utan att deras yttre motivation övergått mer till inre motivation i enlighet med tidigare
forskning (Vallerand, 2001).
Avslutningsvis visade resultaten skillnad på variblerna upplevd kompetens mellan att vara
ordinarie i sitt lag eller ej och att vara junior eller senior. De juniorer som inte var ordinarie
kände sig minst kompetenta. De juniorer som var ordinarie kände sig mest kompetenta,
medan bland seniorerna var det inte någon stor skillnad mellan ordinarie och icke ordinarie
spelare. En förklaring till detta tror författarna av detta arbete kan vara att seniorer, speciellt
på elitnivå, generellt har ett bättre självförtroende då de lyckats etablerat sig på sin nivå, har
en större grad av kontroll/förståelse över sin situation och roll i laget samt har mera
erfarenheter av rotationssystem, skador och avstängningar som förekommer i ett lag.
Metoddiskussion
God validitet erhålls när studien upplevs som trovärdig, alltså att det är en seriös studie som
undersöker det som den avser att undersöka i enlighet med dess syfte (Weber, 1990). Med redan
utformade och välanvända mätinstrument som GSSQ (Burton et al., 2001) TEOSQ (Duda &
Nicholls, 1998) samt Harters upplevda kompetensfrågeformulär (1980) höjs studiens validitet.
Dock finns risk att validiteten sänks något vid översättningen av dessa mätinstrument på grund
av språkskiljaktigheter (Weber, 1990) då de i sin ursprungliga form återfinns på engelska.
Vidare hade några informanter problem att förså vissa frågor då svenska inte var deras
modersmål. Författarna själva informerade dock alla att hjälp fanns att få vid
undersökningstillfället om de hade svårt att förstå någon fråga. Med ett systematiskt
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tillvägagångssätt under hela insamlingsprocessen och en tydlig resultatredovisning, kan en högre
trovärdighet uppnås och därmed en högre validitet (Christensen, Andersson, Carlsson, & Haglund,
1998). Insamlingen av data skedde därför på ett likartat sätt vid varje tillfälle (i samband med träning)
samt att datan tydligt redovisas i studien både skriftligt och med hjälp av figurer och tabeller.
Studiens bortfall var lågt vilket höjer reliabiliteten i undersökningen (Weber, 1990). Bortfallet

bestod av en enkät där endast första sidan var ifylld. Några enkäter var ej fullständigt ifyllda
där sista sektionen (om motivation) lämnats tom, men där resten av svaren ingick i studien. En
förmodad förklaring till bortfallet samt några ej fullständigt ifyllda enkäter tror författarna
beror på att studiens enkät uppfattades som lång och tidskrävande av majoriteten av
undersökningsdeltagarna. Andra tänkbara faktorer som gjorde att deltagarna inte fyllde i
samtliga frågor är att enkäterna i hälften av fallen delades ut före spelarnas träning vilket
gjorde att de kände av en viss stressfaktor för att bli klara i tid till träningens start. Den andra
hälften av deltagarna fyllde i enkäterna efter träning vilket gav till följd att några spelare
möjligen fyllde i enkäterna lite för snabbt för att kunna komma hem snabbare.
En låg bortfallsfrekvens ökar möjligheter att kunna generalisera resultaten på en större
population manligaelitfotbollspelare (högre intern validitet, Christensen et. al., 1998). I denna
studie dock minskar generaliseringsmöjligheterna direkt eftersom urvalet av
undersökningsdeltagarna inte skett slumpvis. Den grupp av undersökningsdeltagare som
deltog i studien ger också en lägre generaliseringsmöjlighet på en vidare och mer heterogen
population med individer av olika kön, etnicitet, olika nivå på utövande samt olika sporter
(Christensen et. al., 1998; Weber, 1998). För att ytterligare höja studiens reliabilitet hade det
varit av betydelse att exempelvis på försättsbladet i enkäterna bifogat en definition av ingående
viktiga begrepp (Svenning, 2003).
Undersökningsdeltagarna valdes genom ett bekvämlighetsurval men också genom ett strategiskt
urval. Detta eftersom författarna hade kontakter inom några föreningar, hade begränsad tid och
resurser samt att tidpunkten på året inte var den bästa då många elitfotbollspelare vid den aktuella
perioden har semester.
Implikationer/råd
Med studiens resultat i beaktning samt med kunskap om tidigare forskning anser författarna
att målsättningsarbete är effektiv i hög grad för att höja individers prestation samt skapa och
bibehålla motivation (Duda, 2005; Locke & Latham, 1990). De borde av denna anledning
ligga i alla idrottares intresse att få kunskap om målsättningsarbete och dess effekter.
Författarna föreslår utbildningar dels i idrottsföreningar, skolor som erbjuder inriktning på
specialidrott samt i tränar- och ledarutbildningar. Detta för att förbättra målmedvetenhet,
motivation och öka kompetensen hos alla aktiva inom den svenska idrotten för att den skall
utvecklas, för såväl talangfulla idrottsutövare till tränare och ledare. Författarna vill uppmana
idrottare som inte använder sig av målsättning att börja sätt mål. Mål som är relativt enkla för
att förvärva erfarenhet av att lyckas vilket leder till högre upplevd kompetens/självförtroende
och hög upplevd motivation inför kommande prestationer. Nästa steg blir att sätta högre och
mer utmanade mål som också är specifika och mätbara. Författarna vill även uppmana alla
idrottare som använder sig av målsättningar att skriva ner och utvärdera sina mål för vidare
utvecklas på ett bra sätt. Detta för att utveckla den svensk idrott.
Framtida studier
I framtida studier hade det varit av intresse att göra om denna studie fast med en mer
heterogen försöksgrupp med personer av olika kön, etnicitet, nivå samt utövande från fler
sporter (Christensen, 1998; Weber, 1998). Detta för att undersöka om fler
mellangruppsskillnader finns samt om resultaten för manliga elitfotbollsspelare bli liknande
som i denna studie. Det vore av intresse att jämföra om resultaten från denna studie gäller
även för elitidrottare av båda könen och olika idrotter. För mer arbetslivsinriktad forskning
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skulle liknande studier kunna göras om på olika yrkesgrupper eller arbetslag på företag (Ely
et. al., 2008).
Vidare vore det intressant att studera om idrottare som motiveras av främst inre eller yttre
faktorer tenderar att använda sig av en viss sorts målsättning mer än andra. Detta för att
ytterligare belysa de individuella skillnaderna som finns då olika målsättningar fungerar olika
bra för olika individer (Duda, 2004). Det vore också av intresse att studera hur
målsättningsarbete leder till olika emotioner som påverkar individers välbefinnande samt den
upplevda kompetensen, beroende på om de lyckas eller inte är intressant att studera ur
hälsosynpunk (Massey et. al., 2008). Ytterligare studier skulle kunna inrikta sig på när och
varför målsättningar blir effektiva och hur idrottare på bästa sätt genomför målsättning inom
sin idrott (Duda, 2004). Slutligen hade det också varit av intresse att ytterligare studera och
kartlägga eventuella hinder och problem med att sätta bra målsättningar för att kunna hjälpa
idrottare med deras kommande målsättningsarbeten (Bueno et. al., 2008).
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BILAGA 1

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_____

ÅR I SKOLA (tom): Grundskola

Högstadiet Gymnasium

Högskola/Universitet

HUR MÅNGA ÅR HAR DU ANVÄNT DIG AV MÅLSÄTTNING? ____________________
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
HUR MÅNGA PROCENT AV DE TOTALA MATCHERNA SPELAR DU?
________________________________
Bedöm hur bra du är jämfört med de bästa du spelar mot i ditt lags division.
1
Mycket
Sämre

2

3
Något
Sämre

4

5
Ungefär
lika bra

6

7
Något
Bättre

8

9
Mycket
Bättre

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

IBLAND
_

VÄLDIGT
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

INTE OFTA
__ALLS

IBLAND
_

VÄLDIGT
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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12. Hur ofta har du satt idrottsmål som varit för lätta och
misslyckades med att utmana dig till att göra
ditt bästa?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13. Hur ofta har du satt idrottsmål som varit för svåra
så att de fick dig att bli orolig eller stressad
om hurvida du kan uppnå dem?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

8. Hur ofta har du satt mål som handlar om att förbättra
dina fysiska färdigheter (förtroende, koncentration,
mental styrka)?
9. Hur ofta har du satt mål som i första hand handlar om
resultat (vinna en match/tävling, vinst/förlustrekord)?
10. Hur ofta har du satt mål som i första hand handlar
om din utveckling eller prestation för att
höja din prestationsförmåga?
11. Hur ofta använder du mål som i första hand handlar
om att bibehålla din positiva motivation?

SEKTION C: HUR EFFEKTIVT ÄR ANVÄNDANDET AV MÅLSÄTTNIN/MÅLSÄTTNINGSARBETET

INTE EFFEKTIVT
__ALLS
1. Hur effektivt har målsättning varit i att hjälpa dig att
utvecklas som idrottsutövare?

VÄLDIGT
EFFEKTIVT

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?

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

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 för lätta idrottsmål i att
hjälpa dig prestera bra?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13. Hur effektiva var för 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 i efterhand
varit i att hjälpa dig att utvecklas som idrottsutövare?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10. Hur effektiv har du varit i att sätta övergripande
utvecklings- eller prestationsmål som syftat till att
höja din prestationsförmåga?

1

INTE EFFEKTIVT
__ALLS

VÄLDIGT
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

BILAGA 2

Hur Är Jag?
Här följer några påståenden som människor kan använda för att beskriva sig själva. Var vänlig markera en utav rutorna under varje
påstående för att visa hur mycket varje påstående stämmer med dig och hur viktigt detta är för dig. Då vi alla är olika finns det inga
rätta eller felaktiga svar. Det är just Dina åsikter som är viktiga. Svara så ärligt och spontant som Du kan. Det är mycket viktigt att Du
svarar på Alla frågor. Dina svar kommer att behandlas strikt konfidentiellt och endast testgruppen kommer att se vad Du svarat.
Resultaten kommer även att presenteras på gruppnivå vilket gör att man inte kommer att kunna se vad just Du svarat.

ÖVNINGSEXEMPEL
När det gäller fotboll är jag mycket tävlingsinriktad.
Stämmer inte
Alls in på mig

Stämmer bara
lite in på mig

Stämmer delvis
in på mig

Stämmer helt in
på mig

Hur viktigt är det för dig att vara tävlingsinriktad när det gäller idrott.
Inte alls viktigt

Lite viktigt

Ganska viktigt

Mycket viktigt

KONTROLLERA ATT DU ENDAST KRYSSAT I EN RUTA PER FRÅGA!!

1.

Jag är mycket bra i fotboll.

Stämmer inte
Alls in på mig

2.

Stämmer helt in
på mig

Lite viktigt

Ganska viktigt

Mycket viktigt

Jag är överlag bättre än medel inom mitt lag i fotboll.

Stämmer inte
Alls in på mig

4.

Stämmer delvis
in på mig

Hur viktigt är det för dig att vara bra i fotboll?

Inte alls viktigt

3.

Stämmer bara
lite in på mig

Stämmer bara
lite in på mig

Stämmer delvis
in på mig

Stämmer helt in
på mig

Hur viktigt är det för dig att vara bättre överlag inom mitt lag i fotboll?

Inte alls viktigt

5.

Stämmer delvis
in på mig

Stämmer helt in
på mig

Lite viktigt

Ganska viktigt

Mycket viktigt

Stämmer bara
lite in på mig

Stämmer delvis
in på mig

Stämmer helt in
på mig

Hur viktigt är det för mig att vara en utav de första att delta i fotboll? (Ex. Först ut på plan vid träning)

Inte alls viktigt

9.

Stämmer bara
lite in på mig

Jag brukar vara en utav de första att delta när det gäller fotboll. (Ex. Först ut på plan vid träning)

Stämmer inte
Alls in på mig

8.

Mycket viktigt

Hur viktigt är det för dig att du känner dig säker på dig själv när det gäller att kunna delta i fotboll jämfört med andra
aktiviteter (ej idrottsliga aktiviteter!!).

Inte alls viktigt

7.

Ganska viktigt

Jag är säker på mig själv när det gäller att kunna delta i fotboll, jämfört med andra aktiviteter (ej idrottsliga aktiviteter!).

Stämmer inte
Alls in på mig

6.

Lite viktigt

Lite viktigt

Ganska viktigt

Mycket viktigt

Jag är snabbare än de flesta andra när det gäller att lära mig nya färdigheter i fotboll.

Stämmer inte
Alls in på mig

Stämmer bara
lite in på mig

Stämmer delvis
in på mig

Stämmer helt in
på mig

10. Hur viktigt är det för dig att vara en utav de snabbaste när det gäller att lära dig nya färdigheter i fotboll?
Inte alls viktigt

Lite viktigt

Ganska viktigt

Mycket viktigt

11. Jag tycker att jag är en utav de bästa i laget när det gäller att spela fotboll.
Stämmer inte
Alls in på mig

Stämmer bara
lite in på mig

Stämmer delvis
in på mig

Stämmer helt in
på mig

12. Hur viktigt är det för mig att vara en utav de bästa i laget när det gäller att spela fotboll?
Inte alls viktigt

Lite viktigt

Ganska viktigt

Mycket viktigt

BILAGA 3

Inre och Yttre Motivationsfaktorer för idrottsdeltagande (TEOSQ)
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
lagkompisar.

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!

BILAGA 4
IDNR:
HÖGSKOLAN i HALMSTAD

Sektionen för Hälsa & Samhälle

Fotbollsspelares målsättningar
– individuella mål i en lagidrott, motivation och upplevd förmåga.

Hej!

Vi heter Ida Carlander och Markus Hulander, och studerar idrottspsykologi på Högskolan i Halmstad. Vi skall
skriva en uppsats som handlar om fotbollsspelares målsättningar, motivation och upplevda förmåga. Syftet med
uppsatsen är att studera fotbollsspelares individuella målsättningar, hur effektiva de upplevs vara samt hur
målsättningsarbete kan hjälpa spelare att upprätthålla sin motivation. Du har valts ut för att du anses vara en bra
representant i vår urvalsgrupp som sedan skall spegla en större population (elitfotbollsspelare i Sverige).
Du håller framför dig ett frågeformulär bestående av olika frågor som handlar om målsättningar, motivation och din upplevda
förmåga.
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: Markus och Ida.

Är det något du inte förstår eller vill fråga om något får du gärna kontakta oss:
Markus Hulander
Ida Carlander

0733-417722
0730-539786

hula7@hotmail.com
ida_carlander_17@hotmail.com

Handledare:
Hansi Hinic

035 - 167269

hansi.hinic@hh.se

BILAGA 5
Tabell 1. Tabellen visar relationen mellan Junior/senior och olika målsättningsstrategier, målsättningsstrategiers
effektivitet samt upplevd kompetens.
Junior Senior

M

sd

M

sd

F

Resultamål

6,47

1,76 6,47 1,42 0,01

1, 80

0,97

Prestationsmål

5,94

1,48 5,63 1,22 0,89

1, 81

0.35

Processmål

6,23

1,30 5,90 1,14 1,33

1, 81

0,25

Långsiktiga mål

5,86

2,00 6,10 1,55 0,52

1, 81

0,47

Kortsiktiga mål

5,52

2,00 6,27 1,76 2,97

1, 80

0,09

Res. måls effektivitet

6,27

1,33 6,03 1,40 0,89

1, 81

0,35

Pres. måls effektivitet

5,95

1,05 5,50 1,14 2,90

1, 81

0,09

Proc. mål effektivitet

5,96

1,30 5,74 0,93 0,68

1, 81

0,41

Upplevd kompetensnivå

3,18

0,51 3,02

1, 79

0,18

0,39 1,86

df

p

Tabell 2. Tabellen visar relationen mellan Icke ordinarie/ordinarie spelare och olika målsättningsstrategier,
målsättningsstrategiers effektivitet samt upplevd kompetens.
Icke ordinarie Ordinarie

M

sd

M

sd

F

df

p

Resultamål

6,20

1,58 6,70 1,53 2,08

1,80

0,15

Prestationsmål

5,79

1,28 5,75 1,41 0,002

1,81

0.96

Processmål

5,94

1,38 6,14 1,06 0,98

1,81

0,38

Långsiktiga mål

6,07

1,78 6,08 1,23 0,14

1,81

0,60

Kortsiktiga mål

5,88

1,60 6,02 2,14 0,05

1,80

0,82

Res. måls effektivitet

6,00

1,38 6,25 1,36 0,39

1,81

0,54

Pres. måls effektivitet

5,65

1,08 5,74 1,16 0,37

1, 81

0,54

Proc. mål effektivitet

5,74

1,07 5,93 1,14 0,85

1, 81

0,36

Upplevd kompetensnivå

3

0,44 3,16 0,45 3,97

1, 79

0,01

