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Sammanfattning 

Syftet med studien var att studera skillnader i vilka mål bordtennisspelare använder sig av 

beroende på målinriktning. I studien deltog 103 bordtennisspelare (60 män och 43 kvinnor) 

tävlandes i division ett till tre. Metoden som användes i studien var en kvantitativ 

undersökning och bestod av enkäterna Collegiate Goal Setting in Sport Questionnaire 

(Weinberg, Burton, Yukelson, Weigand, 1993) och Task and Ego Orientation in Sport 

Questionnaire (Duda & Nicholls, 1992; ref i Duda, 1998). Resultatet i studien visade flera 

signifikanta skillnader mellan bordtennisspelarna med högre resultatinriktning och 

bordtennisspelare med en lägre resultatinriktning när det gäller uppfattning om målsättning. 

Resultatet visade exempelvis att bordtennisspelarna med högre resultatinriktning oftare satte 

resultatmål och prestationsmål jämfört med bordtennisspelare med en lägre resultatinriktning. 

Vidare visade resultatet också att bordtennisspelarna med en lägre resultatinriktning anser att 

det är viktigare med gemenskap för att delta i än bordtennisspelare med en högre 

resultatinriktning. Resultatet diskuterats i relation till tidigare forskning. 

 

Nyckelord: Bordtennis, Målinriktning, Målsättning, Resultatinriktning  
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Abstract 

The purpose of this study was to examine the differences in goal preferences of table tennis 

players, depending on goal orientation. The participants were 103 (60 male and 43 female) 

table tennis players competing in division one to three. The method used in the study was a 

quantitative study consisted of questionnaires Collegiate Goal Setting in Sport Questionnaire 

CGSSQ (Weinberg, Burton, Yukelson, Weigand, 1993) and Task and Ego Orientation in 

Sport Questionnaire TEOSQ (Duda & Nicholls, 1992; ref in Duda, 1998). The results showed 

several significant results between table tennis players with a high ego orientation and table 

tennis players with a lower ego orientation in goal setting. For example the result showed that 

table tennis players with a high ego orientation used more often outcome goals and 

performance goals than table tennis players with a lower ego orientation. The result also 

showed that a table tennis player with a lower ego orientation means that it is more important 

with fellowship than tennis players with a high ego orientation. The results have been 

analyzed and discussed in relation to previous research.  

Keywords: Ego orientation, Goal orientations, Goal setting, Table tennis  
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Introduktion 

Talang begreppet är något som ofta diskuteras i idrottssammanhang och i många fall glöms de 

psykologiska aspekterna när det gäller framgång eller utveckling inom idrott. För att kunna 

behålla fler personer inom idrott är det relevant att flytta fokus från begreppet talang och 

istället fokusera på varför personer idrottar. Att öka kunskap kring exempelvis motivation och 

målsättning kan detta leda till en ökad förståelse varför idrottare lägger ner stora delar av sitt 

liv på idrott och även ge en kunskap om hur idrottare kan gå till väga för att förbättra sin 

motivation och prestation. Med detta i åtanke krävs det mer forskning kring målsättning och 

motivation som är en viktig del inom idrotten. Deci och Ryan (1985) menar att motivation är 

kopplat till varför vi gör något och är en viktig del för idrottare att ha kunskap om. 

Målsättning är också en viktig del inom idrotten då det är en vanlig och effektiv strategi för att 

öka prestationen (Burton, Naylor & Holliday 2001; Locke 1996; Weinberg, Burton, Yukelson 

& Weigand 1993;Weinberg, Butt & Knight, 2001). Ofta upplevs en känsla av att mycket inom 

idrotten endast handlar om resultatet och att vara bättre än andra är det enda som betyder 

något. Flera studier (t.ex. Fry & Newton, 2003) visar att det istället är mer adaptivt om 

idrottaren istället flyttar fokus från att endast fokusera på resultat och istället lägga energi på 

sin egen prestation, vilket ökar chansen till bättre prestation. Då flera idrotter baseras på att 

idrottarna möter varandra och det sker en ständig jämförelse med sina motståndare. Detta blir 

extra viktigt i exempelvis bordtennis som är en open skill idrott vilket innebär att idrottarna 

inte har lika stor kontroll över utfallet eftersom det som idrottaren ska göra påverkas av det 

motståndaren gör (Schmidt & Wrisberg, 2008). Med detta i åtanke skulle det vara intressant 

att studera relationen mellan motivation och målsättning hos bordtennisspelare.  

Begreppsdefinition  

 

          Motivation. 

Motivation kan definieras som ett mått på riktningen och intensiteten på en individs 

ansträngning (Deci, & Ryan, 1985). Riktning refererar till varför och i vilken utsträckning 

som idrottare antingen söker sig till eller drar sig till den specifika situationen och intensitet 

förklaras av hur mycket ansträngning idrottaren väljer att lägga i den valda riktningen (Deci, 

& Ryan, 1985). Enligt Deci och Ryan (1985; 2000) skiljer man inre och yttre motivation åt. 

Med yttre motivation menas att en person drivs av yttre faktorer som exempelvis belöningar i 

form av pengar/lön för att idrotta och inre motivation menas att en person påverkas av inre 

faktorer som personlig utveckling, mental tillfredställelse och att uppnå personliga mål (Deci, 

& Ryan, 1985; Deci, & Ryan, 2000).  

Målsättning. 

Weinberg (1992; ref i Duda, 2004) menar att mål är när idrottaren ska uppnå en viss 

kompetens kring en uppgift och oftast uppnå den inom en viss tidsperiod. Delmål kan i detta 

sammanhang definieras som kortsiktiga mål på vägen mot det långsiktiga målet eller sitt 

huvudmål (Locke & Latham, 1990). Enligt Duda (2004) kan framförallt tre typer av mål 

urskiljas: prestationsmål, resultatmål, och processmål. Prestationsmål innebär att jämföra sina 

resultat med sig själv; resultatmål är när idrottaren jämför sig med sina medtävlande och att 

vinna är det viktigaste; och processmål är mer inriktade mot förbättring av sin färdighet kring 

en viss teknik eller arbetet med en speciell strategi (Duda, 2004). Mål kan enligt Locke och 

Latham (1990) delas upp i objektiva mål och subjektiva mål: objektiva mål handlar om att 

uppnå en särskild färdighetsnivå kring en uppgift inom en speciell tidsram; subjektiva mål 

handlar istället om att en individ sätter mål som är mer allmänna uttalanden om avsikter som 

exempelvis att göra sitt bästa (Locke & Latham, 1990).  
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Teoretisk referensram 

          Goal setting theory. 

Enligt Goal setting theory (Locke & Latham, 1990) är mål adaptiva inom idrott då mål 

engagerar idrottare och motivationen stärks i idrottarens strävan att uppnå det. För att mål ska 

kunna bli tillräckligt motiverande krävs fem olika kriterier som är klarhet, utmaning, 

åtagande, feedback och uppgiftens svårighetsgrad (Locke & Latham, 1990). För att kunna få 

klarhet över målet menar Locke och Latham (1990) krävs det att målen är specifika då det 

leder till bättre prestationer än att använda sig av vaga mål. Locke och Latham menar också 

att det är viktigt att utvärdera idrottarens eller lagets kompetens för att sedan kunna anpassa 

målet och sätta rätt nivå på målet efter deras kapacitet. Locke och Latham (1990) menar också 

att idrottaren inte kan uppnå svåra mål om de inte har kapaciteten som krävs för att uppnå 

dem, så det är viktigt att målet är anpassat efter idrottaren.  

Med utmaning menar Locke och Latham (1990) att målen ska vara utmanade och inte för lätta 

vilket kan leda till att idrottaren kan tappa motivationen. Mål ska även vara svåra och 

utmanande men samtidigt realistiska vilket ökar ansträngningen och prestationen (Locke, 

1995; Latham & Locke, 1975). Locke och Latham (2006) menar att om idrottare sätter tuffa 

och utmanande mål så leder det till en ökad ansträngning hos idrottaren. 

Locke och Latham (2002) anser att det är viktigt att målen betyder något för idrottaren och att 

idrottaren kan ta tills sig målet och acceptera det. Relationen mellan målsättning och 

prestation är starkast då idrottaren har accepterat sina mål och engagerar sig i dem, och för att 

idrottaren lättare ska ta till sig målen är det viktigt att målen betyder något för dem och att 

idrottaren tror på att målen kan uppfyllas (Locke & Latham, 2002). Det tredje begreppet är 

åtagande, vilket just innebär att det är viktigt för idrottaren att acceptera målet och få målet att 

vara värdefullt för sig själv. 

Locke och Latham (1990) menar att feedback är viktigt för att idrottaren att få en uppfattning 

om var i målsättningsprocessen han/hon befinner sig och för att kunna se om de är i rätt 

riktning mot målet. Locke, Shaw, Saari och Latham (1981) menar att feedback ges för att visa 

framsteg i förhållande till målet.  

Uppgiftens svårighetsgrad handlar om att idrottaren ska hitta en bra nivå på målen och känna 

att de har kontroll och förståelse över målsättningsprocessen och kunna ta hand om olika 

situationer som kan uppstå under processen (Locke & Latham, 1990). 
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          Achievement goal theory. 

Grundantagandet i achievement goal theory är att individer strävar efter att utvecklas där de 

vill känna sig kompetenta genom att uppvisa en hög förmåga eller att undvika att uppvisa en 

låg förmåga (Roberts, Treasure & Conroy, 2007). Teorin lägger stort fokus vid personlig 

kompetens som exempelvis personliga färdigheter (Nicholls, 1989). Achievement goal theory 

illustreras i Figur 1: 
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Figur 1. Achievement goal theory (Weinberg & Gould, 2010, författarnas översättning).   

Enligt Nicholls (1989) är achivement goal theory uppbyggt av två typer av prestationsmål, 

eller målinriktningar (eng: achievement goals), nämligen resultatinriktning och 

uppgiftsinriktning. Centralt för acievement goal theory är hur idrottare utvärderar och ser på 

sin egen prestation jämfört med andra idrottare och tankarna kring sitt utförande skiljer sig åt i 

de båda inriktningarna. Nicholls (1989) menar att den målinriktning en person har bestäms av 

den personens individuella perception kopplat till betydelsen av situationens utgång.  

Personer som är uppgiftsinriktade lägger stor vikt vid personlig utveckling; att lära sig och att 

alltid göra sitt bästa och där det är utförandet som är det centrala (Nicholls, 1989). Nicholls 

(1989) anser att individer om har en mer uppgiftsinriktad målinriktning lägger större kraft och 

koncentration på sina egna prestationer istället för att jämföra sig med andra och detta leder i 

förlängningen till att idrottaren känner en större kontroll över situationen, där resultatet av 

målinriktningen tillsammans med den individuella upplevda förmågan skapar ett beteende hos 

idrottaren som påverkar idrottarens agerande i exempelvis en tävlingssituation. Personer med 

en mer uppgiftsinriktad målinriktning värderar sin egen insats och sitt lärande mer än personer 

med resultatinriktad målinriktning (Nicholls, 1989). 

Nicholls (1989) anser att resultatinriktad målinriktning däremot innebär att en ständig 

jämförelse med andra och personer som använder sig mer resultatinriktad målinriktning är 
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mer angelägen att skylla sina egna misslyckade prestationer på faktorer som personen själv 

inte har egen kontroll över. Nicholls (1989) menar att när personer med resultatinriktad 

inriktning lyckas upplever de att de har en hög förmåga men när de misslyckas upplever 

personerna att de har en väldigt låg förmåga istället, exempel på detta kan vara att personen 

skyller på andra personer vid misslyckande.  

 

Harwood, Hardy & Swain (2000)  menar att individer troligtvis inte är antingen 

resultatinriktade eller uppgiftsinriktade, utan att det snarare rör sig om en kombination av de 

bägge inriktningarna. Enligt detta resonemang kan individer uppvisa hög 

uppgiftsinriktning/hög resultatinriktning, låg uppgiftsinriktning/låg resultatinriktning, hög 

uppgiftsinriktning/låg resultatinriktning eller låg uppgiftsinriktning/hög resultatinriktning 

(Harwood et al., 2000).   

 

Nicholls (1989) menar även att hur en person ser på sin egen förmåga är viktigt för hur 

personen kommer tänka och agera i den kommande situationen. Hur en person ser på sin egen 

förmåga kan även relateras till hur stor ansträngning en person kommer att lägga på en 

situation där en låg förmåga och ansträngning kopplas ihop med en sämre prestation 

(Nicholls, 1989). En hög nivå av tro på sin egen förmåga kopplas ihop med hög ansträngning 

och en bättre prestation (Nicholls, 1989). Lirgg (2006) anser att individer som är 

resultatinriktade och har en låg upplevd kompetens hellre föredrar väldigt lätta mål eller för 

svåra mål. Individer som är uppgiftsinriktade föredrar istället mål som är utmanande men 

samtidigt realistiska (Lirgg, 2006). 

Tidigare forskning 

          Achievement goal theory. 

I en studie av Fry och Newton (2003) undersöktes sambandet mellan målinriktning och 

uppfattat motivationsklimat inom tennis. Studien gjordes på unga tennisspelare som var 

mellan tolv och nitton år och i studien deltog 168 tennisspelare, fördelat på 67 tjejer och 101 

killar (Fry & Newton, 2003). I studien användes två frågeformulär: Task and Ego Orientation 

in Sport Questionnaire (TEOSQ) och Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire-

2 (PMCSQ-2). Syftet med att använda sig av TEOSQ var att få fram vilken målinriktning som 

en idrottare har (Lochbaum & Roberts, 1993). Resultaten från studien visade att om en 

uppgiftsinriktad tennisspelare hade en mer positiv syn på sin idrott och tyckte att det var 

roligare att spela tennis jämfört med de personer som var resultatinriktade (Fry & Newton, 

2003). De som var resultatinriktade var mer benägna att fokusera på resultatet av prestationen 

(Fry & Newton, 2003).  Studiens resultat indikerar att det är viktigt att idrottare vistas i en 

miljö som inriktar sig mot ett uppgiftsinriktat klimat (Fry & Newton, 2003). Resultatet visade 

även att unga tennisspelare var väldigt engagerade i sin idrott och spenderade mycket tid på 

tennisen (Fry & Newton, 2003). 

 

I en studie undersökte Sit och Lindner (2005) vilka motivationsfaktorer som gör att barn och 

ungdomar deltar i idrottsaktiviteter där achievement goal theory var en central och viktig 

teori. I studien deltog 1235 deltagare från Hong Kongs utbildningssystem, varav 742 var killar 

och 493 tjejer (Sit & Lindner, 2005). Av de 1235 deltagarna var tävlade 675 inom sin idrott 

och 560 hade idrotten som fritidssysselsättning och i studien användes tre frågeformulär: the 

Participation Motivation Inventory (PMI), the Apter Motivational Style Profile (AMSP) och 

TEOSQ (Sit & Lindner, 2005). Resultatet i studien visade att ungdomars vanligaste orsaker 

till att delta i idrott är att utvecklas, träffa andra människor och att ha roligt (Sit & Lindner, 

2005). Studien visade även att personer med hög uppgiftsinriktning använde sig mer av inre 

motivation och idrottare som hade höga värden på resultatinriktning använde sig i stor 
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utsträckning av yttre motivation där status hos andra människor var det viktigaste (Sit & 

Lindner, 2005). Resultatet visade även att de som hade hög motivation var angelägna att söka 

utmanande och spännande situationer (Sit & Lindner, 2005). 

 

I en kvantitativ undersökning av Hanrahan och Cerin (2009) studerades 108 män och 164 

kvinnor från både individuella idrotter och lagidrotter. Syftet med detta var att studera om det 

finns någon skillnad mellan män och kvinnor när det gäller uppgiftsinriktad målinriktning och 

resultatinriktad målinriktning samt om det finns någon skillnad mellan lagidrotter och 

individuella idrotter (Hanrahan & Cerin, 2009). För att mäta om idrottarna har en mer 

uppgiftsorienterad inriktning eller en mer resultatorienterad inriktning användes 

frågeformuläret Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ). Resultatet visade 

att individuella idrottare var mer resultatorienterade än lagidrottarna och kvinnorna var mer 

uppgiftsorienterade än männen (Hanrahan & Cerin, 2009). Hanrahan och Cerin (2009) menar 

att detta kan vara av intresse för idrottspsykologiska rådgivare och tränare att rikta sig mot 

individuella idrottare och män för att kunna få dem att bli mer uppgiftsorienterade. 

 

Abrahamsen, Roberts och Pensgaard (2008) gjorde en studie som undersökte  

hur idrottaren tänker kring, och arbetar med att uppnå, sina mål kopplat till upplevelsen av sitt 

egna motivationsklimat och egen trait anxiety. 190 elitidrottare på nationell nivå, varav 101 

var män och 89 var kvinnor, från individuella idrotter deltog i studien (Abrahamsen et al., 

2008). De instrument som användes i studien var tre frågeformulär: en norsk version av 

Perception of Success Questionnaire (POSQ), en norsk version av Perceived Motivational 

Climate in Sport Questionnaire (PMCSQ) och en norsk version av Sport Anxiety Scale (SAS-

N) (Abrahamsen et al., 2008). Resultatet i studien visade att vissa deltagare uppvisade höga 

värden av uppgiftsinriktning och vissa uppvisade höga värden av resultatinriktning 

(Abrahamsen et al., 2008). Studien visade även att kvinnorna i studien hade högre trait 

anxeity än män och att könen visade liknande resultat när det gäller upplevelsen om vad som 

är ett bra motivationsklimat och målsättningsarbete (Abrahamsen et al., 2008). Dessutom 

visade studien att motivationsklimatet har stor påverkan på trait anxiety, genom att idrottare 

tränar i en uppgiftsinriktad miljö, så känner idrottarna inte samma press på att vinna och detta 

gör att idrottares trait anxiety minskar (Abrahamsen et al., 2008). Resultatet visade även att 

det är bäst om idrottarna är både resultat- och uppgiftsinriktade. Enligt Abrahamsen med 

kollegor (2008) är det bra att använda sig av båda inriktningarna eftersom att vara 

uppgiftsinriktad innebär mycket fokus på sig själv och egna prestationen. Genom att använda 

sig av resultatinriktade mål som exempelvis att vinna OS, så gör detta att personens 

motivation ökar och idrottaren lägger större fokus på situationen (Abrahamsen et al., 2008). 

 

Hodge, Allen och Smellie (2008) har studerat hur idrottare tänker och arbetar med att uppnå 

mål med sin idrott, sociala mål och motivationsfaktorer. Studies deltagare var från tävlingen 

New Zeeland masters games och det undersöktes 373 idrottare där 184 var tjejer och 189 var 

killar och åldern på deltagarna var mellan 29 och 77 år (Hodge et al., 2008). I studien 

användes flera olika frågeformulär, TEOSQ, Social Motivational Orientations Scale for Sport 

(SMOSS), SMS, perceived belonging in sport (PBS) och sport commitment questionnaire 

(Hodge et al., 2008). Resultatet i studien visade att i de flesta fall var det så att idrottare som 

hade höga värden av uppgiftsinriktning hade låga av resultatinriktning och tvärtom (Hodge et 

al., 2008). Vidare visade även studien att äldre idrottare lägger större vikt vid sociala faktorer 

och att bara delta i en idrott (Hodge et al., 2008). Inre motivation, engagemang och att 

verkligen vara hängiven till sin idrott är faktorer som är viktigt för att en idrottare ska stanna 

inom idrotten (Hodge et al., 2008). 
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Målsättning.  
I en studie studerade Weinberg, Burton, Yukelson och Weigand (2000) 338 olympiska 

elitidrottare som fick fylla i ett frågeformulär, CGSSQ som var utvecklat och använt av 

Weinberg et al. (1993). Resultatet visade att de vanligaste målsättningstyperna för 

elitidrottarna var att vinna, förbättra sin prestation och att ha roligt. Vidare visade resultatet att 

elitidrottarna föredrog att sätta svåra mål lite över deras kapacitet (Weinberg et al., 2000). 

Resultatet visade också att idrottarna upplevde sina mål som väldigt effektiva och att alla 

idrottarna använde sig av mål för att förbättra sin prestation. (Weinberg et al., 2000). 

 

Burton, Pickering, Weinberg, Yukelson och Weigand (2010) studerade 338 framtida 

olympiska idrottare; idrottare som har en stor chans att bli uttagna i USA:s OS- trupp. I 

undersökningen studerades det hur effektivt deltagarna upplever att mål är (Burton et al., 

2010). I denna studie användes en modifierad variant av frågeformuläret CGSSQ (Weinberg 

et al., 1993). Resultaten visade att de idrottare som använde sig mycket av målsättning 

upplevde att målsättning var väldigt effektivt för att öka prestationen medan de idrottare som 

inte använder mål så frekvent upplevde inte målen så effektiva. (Burton et al., 2010). Vidare 

visade resultatet att de idrottare som använde sig mycket av målsättning använde sig 

framförallt mer av specifika mål, kortsiktiga mål och långsiktiga mål än de övriga i studien 

som inte använde sig av målsättning lika frekvent (Burton et al., 2010). Idrottarna som 

arbetade mycket med mål var också mer inblandade i målsättningsprocessen än övriga och 

hade lyckats bättre i sin karriär än övriga deltagare (Burton et al., 2010). Burton med kollegor 

menar att mer studier behövs inom detta område för att bättre kunna förstå vilka faktorer som 

bidrar till varför målsättningens effektivitet upplevs olika (Burton et al., 2010).  

Weinberg, Stitcher, Richardson, och Jackson (1994) studerade i en experimentell studie 24 

lacrossespelare på elitnivå. Forskarna undersökte om ett specifikt målsättningsprogram kan få 

någon effekt på prestationen och antingen tilldelades idrottarna en målformulering eller att de 

endast ska ”göra sitt bästa” (Weinberg et al., 1994). Prestationen som mättes var spelarnas 

offensiva och defensiva kvalitéer och spelarna hade även möten med forskarna där det fick 

diskutera om sina mål (Weinberg et al., 1994). Resultatet visade att båda grupperna 

accepterade deras tilldelade mål, att de ansåg att målen var realistiska och på en lagom nivå, 

samt att de var väldigt engagerade för att nå sitt mål och ansträngde sig också för att nå sina 

dem (Weinberg et al., 1994). Lacrossespelarna upplevde att målen var lagom svåra vilket är 

noterbart då endast 5 av 24 spelare lyckades uppnå sina satta mål, vilket också är av intresse 

eftersom Weinberg et al. (1994) menar att målen ska vara svåra för att vara effektiva. 

Bueno, Weinberg, Fernández-Castro och Capdevila (2008) utförde en experimentell studie på 

35 manliga uthållighetsidrottare där syftet var att se om psykologiska mekanismer har någon 

effekt på målsättning inom uthållighetsidrott. Experimentet gick ut på att deltagarna 

tilldelades antingen uppnåeliga mål eller ouppnåeliga mål och om deltagarna vann eller 

förlorade mot konkurrerande grupper. För att mäta om deltagarna lyckades med målen eller 

om de vann/förlorade fick de springa på ett löpband där forskarna kontrollerade hur långt de 

klarade springa på fem minuter och hur de presterade i relation till de konkurrerade 

grupperna. För att mäta vilken roll de psykologiska mekanismerna hade, användes två olika 

frågeformulär som var Assessment Instrument of Threat in Endurance Sports (AITES: Bueno, 

2000; ref i Bueno et al., 2008). Det andra frågeformuläret var Assessment Instrument of 

Coping Strategies in Endurance Sports (AICRES: Bueno, Fernández-Castro & Capdevila, 

2001; ref i Bueno et al., 2008). Resultatet visade att motivation och emotionella mekanismer 

är viktiga faktorer för att öka effekten av målsättning. Resultatet visade också att deltagarnas 

uppfattning om hot och känslan av hjälplöshet var relaterat till resultatet av prestationen 
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(Bueno et al., 2008). Bueno et al. (2008) menar att om deltagarna upplever att de inte kan nå 

målen de satt kan en känsla av hot infinna sig, och att deltagarna känner sig hjälplösa, detta 

inträffar speciellt då målen är för svåra. Bueno et al. (2008) anser att ha en stark self- efficacy 

för att nå sina mål är viktigt för att behålla motivationen. Alltså self- efficacy hade positiva 

effekter på idrottarnas personliga mål vilket ledde till att de satte högre mål och genom det 

blev mer motiverade att nå dem. Resultaten visade också att deltagarna i studien accepterade 

målen, och att idrottarna verkade vara engagerade i de tilldelade målen eftersom de satte 

högre personliga mål när de tilldelades svåra mål men satte lägre personliga mål då de 

tilldelades lättare mål (Bueno et al., 2008). Bueno et al. (2008) menar att deltagarna tog till sig 

de tilldelade målen som sina egna mål och på så vis blev de mer engagerade i målen och 

bestämde sig för att försöka uppnå dem. 

 

          Achievement goal theory och målsättning. 

Wilson, Hardy och Harwood (2006) studerade150 rugbyspelare och undersökte relationen 

mellan uppgifts-/resultatinriktning och processmål genom att använda frågeformuläret Profile 

of Goal Orientation Questionnaire (PGOQ) (Harwood, Wilson, & Hardy, 2002). Wilson et al. 

(2006) kom fram till att de rugbyspelare som var uppgiftsinriktade var mer benägna att sätta 

processmål för att få till en personlig förbättring medan de rugbyspelare som var 

resultatinriktade satte processmål för att kunna vinna över sina motståndare. Wilson et al. 

(2006) menar vidare att de rugbyspelare som är resultatinriktade bör inrikta sig på att sätta 

processmål som förbättrar olika tekniker inom prestationen som exempelvis tacklingar och 

passningar. 

Majzub och Muhammad (2011) studerade 80 junior golfspelares målinriktning och relationen 

till deras prestation. Majzub och Muhammad (2011) studerade även om golfspelarna 

fokuserarde på resultatmål eller prestationsmål. I studien användes frågeformuläret (TEOSQ) 

och resultatet visade att golfspelarna var framförallt mer uppgiftsinriktade än resultatinriktade 

(Majzub & Muhammad, 2011). Golfspelarna fokuserade även mer på prestationsmål som 

exempelvis att utveckla sin teknik och sina färdigheter vilket stämmer överens med att 

golfspelarna var mer uppgiftsinriktade (Majzub & Muhammad, 2011). Vidare visade också 

resultatet att de golfspelare som var resultatinriktade tenderar att fokusera på resultatmål och 

resultatet i tävlingar (Majzub & Muhammad, 2011). 

 

I en undersökning av Van de Pol & Kavusanu (2011) studerades 116 tennisspelare där 

forskarna undersökte tennisspelarnas målinriktning vid tävling respektive tävling. Van de Pol 

& Kavusanu (2011) studerade med hjälp av achievement goal theory om idrottarnas 

målinriktning påverkar ansträngning/nöje och psykologiska färdigheter och om 

målinriktningen kan förutsäga förbättringar i träning och tävling. Spelarna fick svara på olika 

frågeformulär som mätte deras målinriktning, ansträngning/ nöje, psykologiska färdigheter i 

träning och tävling, och upplevd förbättring i träning och tävling (Van de Pol & Kavusanu, 

2011). För att mäta deltagarnas målinriktning användes Perception of Success Questionnaire 

(POSQ; Roberts, Treasure & Balaguer, 1998; ref i Van de Pol & Kavusanu, 2011); mätningen 

av ansträngning/nöje gjordes med hjälp av Intrinsic Motivation Inventory (IMI; Ryan, 1982 

ref i Van de Pol & Kavusanu, 2011). För att mäta psykologiska färdigheter användes Test of 

Performance Strategies (TOPS; Thomas, Murphy & Hardy, 1999 ref i Van de Pol & 

Kavusanu, 2011), som mäter hur ofta deltagarna använder sig av psykologiska färdigheter i 

träning och tävling. och när det gäller upplevd förbättring i tävling respektive träning mättes 

det genom 4-item scale där deltagarna fick uppskatta om de förbättrat exempelvis sin teknik, 

fysik eller någon mental färdighet (Balaguer, Duda, Crespo, 1999 ref i Van de Pol, 2011). 

Resultaten visade att tennisspelarna inriktar sig mer på uppgiftsmål vid träning än vid tävling 

då de istället tenderar att inrikta sig mer på resultatmål (Van de Pol & Kavusanu, 2011). 
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Resultaten visade även att idrottare med en uppgiftsinriktad målsättning har positiva effekter 

på ansträngning/nöje och självprat i både träning och tävling. Van de Pol och Kavusanu 

(2011) menar vidare att uppgiftsmål bör användas vid både träning och tävling.  

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att studera skillnader i vilka mål bordtennisspelare använder sig av 

beroende på målinriktning.  

 

För att besvara syftet används fem frågeställningar: 

1. Finns skillnader i uppfattning av hur ofta bordtennisspelare sätter mål beroende på 

målinriktning? 

2. Finns skillnader i uppfattad effektivitet av målsättning bland bordtennisspelare 

beroende på målinriktning? 

3. Finns skillnader i uppfattad ansträngning, för att nå sina mål, bland bordtennisspelare 

beroende på målinriktning? 

4. Finns skillnader i uppfattning bland bordtennisspelare av vilka mål som är viktigast 

med att delta beroende på målinriktning? 

5. Finns skillnader i uppfattning bland bordtennisspelare av svårighetsgraden på mål 

beroende på målinriktning? 

 

Metod 

Informanter 

Totalt deltog 103 bordtennisspelare i studien varav 60 var män och 43 var kvinnor. 

Informanterna var mellan 15-49 år (m= 19,85, Sd= 5,01) och spelar i division ett till tre. I 

studien deltog informanter från 15 klubbar ifrån mellersta och södra Sverige. Författarna 

kontaktade ca 30 klubbar varav 15 accepterade att delta i studien. Det externa bortfallet var 20 

frågeformulär som berodde på att formulär som skickats med post inte skickades tillbaka. Ett 

internt bortfall på tre informanter förekom i sektion E i formuläret CGSSQ (se nedan) där 

deltagarna inte fyllt i en eller flera frågor. Dock användes de övriga delarna i studien då de var 

korrekt ifyllda. Det förekom även ett internt bortfall på tre informanter i Sektion C, men även 

i dessa fall tog övriga delar med eftersom de var korrekt ifyllda. 

Instrument 

För att studera deltagarnas målsättningspreferenser användes frågeformuläret Collegiate Goal 

Setting in Sport Questionnaire (CGSSQ; Weinberg, Burton, Yukelson, Weigand, 1993). 

CGSSQ (se Bilaga 2) består av fem olika sektioner: A) bakgrundsinformation; B) hur ofta 

idrottare sätter mål; C) hur effektivt idrottare anser att målsättning är; D) ansträngning för att 

uppnå mål; E) målsättningspreferenser och valmöjligheter. Sektion A är 

bakgrundsinformation där deltagarna angav exempelvis sin ålder, kön och vilken division de 

spelar i. Sektion B handlar om hur ofta deltagarna sätter mål och innehåller 25 stycken frågor 

och ett exempel på en fråga är ”Hur ofta har du satt mål för vad du vill uppnå i match/ 

tävling?”. Svaren gavs på en likertskala från ett (inte alls ofta)till nio (väldigt ofta). Sektion C 

handlar om hur effektivt deltagarna upplever att målsättning är och innehåller 24 frågor och 

ett exempel på en fråga är ”Hur effektiva har dina långsiktiga mål varit i att hjälpa dig att 

utvecklas som idrottsutövare?”. Svaren gavs även här på en likertskala från ett (inte effektivt 

alls) till nio (väldigt effektivt). Sektion D innehåller frågor om hur mycket deltagarna 

anstränger sig för att uppnå mål och består av tre frågor såsom exempelvis ”Generellt, hur 

mycket anstränger du dig när du har möjlighet att uppnå dina mål väldigt lätt?”. Svaren gavs 
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på en likertskala från ett (inte alls) till nio (mycket). Sektion E består av två olika delar där 

deltagarna först ska rangordna vilka mål de anser är viktigast från ett till åtta där ett är det 

viktigaste målet. I den andra delen ska deltagarna rangordna vilken svårighetsgrad de föredrar 

från ett till fem där ett är viktigast. CGSSQ har använts i flera studier (Burton et al., 2010, 

Burton, Weinberg, Yukelson, Weigand, 1998., Weinberg et al., 1993) och har en god 

reliabilitet (α = 0,82; Burton et al.1998). 

I studien används även frågeformuläret Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire 

(TEOSQ; Duda & Nicholls, 1992; ref i Duda, 1998). TEOSQ (se Bilaga 3) består av tretton 

olika frågor där svaren gavs på en likertskala från ett till fem ifrån tar helt avstånd till 

instämmer helt och hållet. Sex frågor handlar om resultatinriktning och sju frågor handlar om 

uppgiftsinriktning. Deltagarna ska svara när de känner sig framgångsrika och ett exempel på 

en resultatinriktad fråga är ”jag känner mig framgångsrik när jag vinner flest matcher”. Ett 

exempel på en uppgiftsinriktad fråga är ”jag känner mig framgångsrik när jag lär mig en ny 

färdighet och det får mig att vilja träna mer”. TEOSQ har visats ha en hög validitet och 

reliabilitet som har används i åtminstone ca 70 studier (Duda & Whitehead, 1998). TEOSQ 

test- återtest reliabilitet visade en reliabilitet på 0,68 och 0,75 på en tre veckors period och 

tester under en fotbollssäsong var reliabiliteten 0,71 och 0,72. I 56 studier visade sig den 

interna konsistensen vara 0,79 och 0,81(Duda & Whitehead, 1998).   

 

Procedur 

Kontakt togs via telefon och mail med tränare och kanslister hos de utvalda klubbarna och 

efter ett godkännande bestämdes tid och plats för datainsamling. Denna utfördes dels genom 

att författarna delade ut enkäterna på träning och tävling och dels genom att enkäter skickades 

till de föreningar som inte kunde besökas (totalt fyra föreningar). Klubbarna som deltog i 

studien valdes ut utifrån att klubbarna skulle spela i division ett till tre, för det kan tänkas att 

de bordtennisspelare som är elitspelare använder sig i stor utsträckning av målsättning och 

inrikta studien på spelare som inte är elit. Totalt skickades 50 frågeformulär ut till fyra 

klubbar, där 30 stycken skickades tillbaka till författarna. I de fall när enkäterna skickades ut 

administrerades dem av tränaren för respektive grupp. När det gällde träning besvarade 

deltagarna frågeformuläret före eller efter träning och när det gällde tävling besvarades 

frågeformulären innan tävlingen, mellan matcher eller efter tävlingen. På framsidan av 

frågeformuläret fanns ett informationsbrev (se Bilaga 1) där deltagarna fick information om 

studien där det bland annat stod att deltagandet i studien är frivillig och kan avbrytas när som 

helst under studien. Frågeformulären tog tillsammans ca 20 minuter att besvara. I 

informationsbrevet fanns även studiens syfte och etiska aspekter.  En pilotstudie genomfördes 

även på åtta informanter för att testa frågeformulärets tydlighet och även om de fanns några 

eventuella problem. Inga komplikationer uppstod under pilotstudien och då frågeformulären i 

pilotstudien var korrekt ifyllda togs även dessa med i studien. Vid de tillfällen då författarna 

inte var på plats gavs utförlig information till tränarna om frågeformuläret och dess betydelse.  

Analysmetod 
Den insamlade datan bearbetades och analyserades med hjälp av Statistical of Social Science 

(SPSS) genom fem envägs ANOVA, en för varje del i CGSSQ för att hitta eventuella 

skillnader i målsättning beroende på målinriktning. 
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Resultat 

Resultaten av TEOSQ visade att medelvärdet på uppgiftsinriktning var 4.10 (Sd = 0,66) och 

resultatinriktningen var 3.24 (Sd = 0,77). Med anledning att av få informanter uppvisade låga 

värden(under 3 n= 4) av uppgiftsinriktning beslöts det därför att endast undersöka skillnaden 

mellan högre och lägre resultatinriktning. När det gäller resultaten för resultatinriktning 

benämns i denna studie värden under medelvärdet (3,24) med ”lägre resultatinriktning” och 

värden över medelvärdet som ”högre resultatinriktning”.  

 

Bordtennisspelares uppfattning hur ofta de sätter mål beroende på målinriktning 

I Tabell 1 visas hur ofta bordtennispelare använder sig av målsättning/målsättningsarbete 

beroende på om bordtennisspelarna har en hög resultatinriktning eller en låg 

resultatinriktning. 

 Av resultatet framkom det en signifikant skillnad, F(1, 101) = 5,885, p <0,05, när det gäller 

resultatmål där bordtennisspelarna med en högre resultatinriktning oftare sätter resultatmål än 

bordtennisspelare med en lägre resultatinriktning. Resultatet visade också att det finns en 

signifikant skillnad, F (1,101) = 6,568, p <0,05, när det gäller prestationsmål där 

bordtennisspelarna med en högre resultatinriktning oftare sätter prestationsmål än 

bordtennisspelare med en lägre resultatinriktning.  

Vidare visade resultatet att det finns en signifikant skillnad, F (1,01) =9,247, p <0,05, när det 

gäller att sätta mål för att bibehålla självförtroendet där bordtennisspelarna med en högre 

resultatinriktning oftare sätter mål för att bibehålla självförtroendet än bordtennisspelare med 

en lägre resultatinriktning. Av resultatet framkom det även en signifikant skillnad F (1,101) 

=10,196, P <0,05 när det gäller att sätta mål där resultatet är viktigare än utförandet i 

tävlingssammanhang där bordtennisspelarna med en högre resultatinriktning oftare sätter mål 

där resultatet är viktigare än utförandet i tävlingssammanhang än bordtennisspelare med en 

lägre resultatinriktning. 

Det fanns även signifikanta skillnader, F (1,01) =4,163, p <0,05, när det gäller att sätta mål för 

lätta långsiktiga mål där bordtennisspelarna med en högre resultatinriktning oftare sätter för 

lätta långsiktiga mål än bordtennisspelare med en lägre resultatinriktning. 

Av resultatet framkom det också en signifikant skillnad, F (1,101) =5,092, p <0,05, när det 

gäller att sätta för lätta kortsiktiga mål där bordtennisspelarna med en högre resultatinriktning 

oftare sätter för lätta kortsiktiga mål än bordtennisspelare med en lägre resultatinriktning. Till 

sist visade resultatet att det finns en signifikant skillnad, F (1,101) =11,600, p <0,05, när det 

gäller hur ofta belöningar ökar bordtennispelarnas ansträngning för att uppnå mål där 

bordtennisspelarna med en högre resultatinriktning ökar sin ansträngning att uppnå mål vid 

belöningar än bordtennisspelare med en lägre resultatinriktning. 
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Tabell 1 

Tabellen visar bordtennisspelares uppfattning hur ofta de sätter olika mål beroende på 

målinriktning (n=103, df = 1, 101).  

 

                                                        Hög resultat-         Låg resultat-                                       

                                                           inrikning              inrikning 

                                                           m      Sd       m         Sd              F               p              

Förbättra idrottsprestation 5,66   2,31 4,98 2,15  2,383  0,126       

Långsiktiga mål      5,68   2,20    5,14 2,20  1,543 0,217  

Kortsiktiga mål       5,59    1,99    5,92 1,85  0,779  0,380 

Träningsmål          5,83    1,84    5,90 2,02  0,034    0,855 

Tävlingsmål            6,85    1,69    6,80 2,05  0,018    0,895         

Lagmål                   5,68    2,20    5,14 2,14  1,543    0,217  

Teknikmål               5,77   1,98    5,80 2,03  0,004    0,947 

Strategimål              5,04   2,21    4,80 1,92  0,338    0,562      

Fysiska mål             6,42   2,03   5,94 1,20  1,299    0,257 

Psykiska mål            5,38   2,27    5,08 2,12  0,471    0,494 

Resultatmål            6,74   1,78    5,74 2,36  5,885    0,017* 

Prestationsmål        6,60   1,87    5,56 2,25  6,568    0,012* 

Motivationsmål       5,66   2,31    4,98 2,15  2,383    0,126 

Bibehålla självförtroende 5,66   2,01    4,50 1,85  9,247    0,003* 

Resultat viktigare än utförande       6,13    2,01    4,72 2,47  10,196  0,002* 

Mål utanför idrott            5,89   2,38    5,14 2,40      2,519    0,116 

För lätta långsiktiga mål  4,81    2,30   3,88 2,34      4,163    0,044* 

För svåra långsiktiga mål   5,02   2,23    4,58 2,38      0,932    0,337 

För lätta kortsiktiga mål     4,53   2,09   3,62 1,99      5,092    0,026* 

För svåra korsiktiga mål    4,58   2,34    4,16 2,25      0,879    0,351          

Utvärdering av mål            4,49   2,42    3,78 2,22      2,404    0,124 

Belöning för att uppnå mål 6,47   2,17    5,00 2,21      11,600  0,001**  

Skriva ner mål                   3,57   2,44    3,22 2,21      0,568    0,453 

Avslöja mål                      4,68  2,09   4,06 2,00      2,348    0,129 

Planer för att uppnå mål    5,21   2,55    4,26 2,35       3,835  0,053 
 

*= p< 0,05,**= p< 0,001. Min= 1, max =9.  

Hur effektivt bordtennisspelare upplever att målsättning är beroende på målinriktning 

I tabell 2 visas hur effektivt bordtennisspelara anser att målsättning är och om det finns några 

skillnader beroende på vilken målinriktning de har (se tabell 2).  

Resultatet visade att det en signifikant skillnad, F (1,01) =4,21 p <0,05, när det gäller hur 

effektivt bordtennisspelarna anser att prestationsmål är där bordtennisspelarna med en högre 

resultatinriktning upplever att prestationsmål är mer effektivt än bordtennisspelare med en 

lägre resultatinriktning. Resultatet visade också det även en signifikant skillnad, F (1,01) 

=5,30, p <0,05, när det gäller hur effektivt bordtennisspelarna anser att lätta kortsiktigmål är 

där bordtennisspelarna med en högre resultatinriktning upplever att lätta kortsiktiga mål är 

mer effektivt än bordtennisspelare med en lägre resultatinriktning. 

Av resultatet framkom det även en signifikant skillnad, F (1,01) =4,33, p <0,05, när det gäller 

hur effektivt bordtennisspelarna anser att det är att utvärdera sina mål är där 

bordtennisspelarna med en högre resultatinriktning upplever att utvärdera sina mål är mer 

effektivt än bordtennisspelare med en lägre resultatinriktning anser. Vidare visade resultatet 
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att det framkom en signifikant skillnad, F (1,01) =5,42, p <0,05, när det gäller hur effektivt 

bordtennisspelarna anser belöningar är för att uppnå sina mål där bordtennisspelarna med en 

hög resultatinriktning upplever att belöningar för att uppnå sina mål är mer effektivt än 

bordtennisspelare med en låg resultatinriktning anser. 

Av resultatet framkom det också en signifikant skillnad, F (1,01) =11,97, p <0,05, när det 

gäller hur effektivt bordtennisspelarna anser att skriva ner mål är där bordtennisspelarna med 

en högre resultatinriktning upplever att skriva ner sina mål är mer effektivt än 

bordtennisspelare med en lägre resultatinriktning. Resultatet visade också att det framkom en 

signifikant skillnad, F (1,01) =10,08, p <0,05, när det gäller hur effektivt bordtennisspelarna 

anser att det är att dela med sig av sina mål är där bordtennisspelarna med en högre 

resultatinriktning upplever att dela med sig av sina mål är mer effektivt än bordtennisspelare 

med en lägre resultatinriktning. 

Tabell 2 

Tabellen visar hur effektivt bordtennisspelare uppfattar att målsättning är beroende på 

målinriktning. (n=103, df = 1, 101)). 

                                                        Hög resultat-         Låg resultat-                                       

                                                           inrikning              inrikning 

                                                           m      Sd       m         Sd              F               p              

Förbättra idrottsprestation 5,73   2,05  5,58 1,97 0,14  0,706       

Långsiktiga mål      5,60 2,21 5,08 1,89         1,66         0,201 

Kortsiktiga mål      5,47 2,02        5,40     1,81         0,04         0,850       

Träningsmål          6,12   1,89         5,76     1,81         1,38         0,244 

Tävlingsmål.           6,09   2,26          5,88     1,85         0,28         0,600 

Lagmål                  5,23   2,37          5,02    1,89         0,24         0,628 

Teknikmål               5,49  2,03         5,16    1,84         0,75         0,389 
Strategimål              5,06   2,14        5,12     1,80         0,03         0,872 
Fysiska mål             6,23   2,03         5,66     2,09         1,96         0,165 
Psykiska mål            5,68   2,70         5,10     1,91         2,06         0,155 
Resultatmål            6,47   2,14         5,82     2,08         2,45         0,121     
Prestationsmål        5,74   1,65          5,02     1,87         4,21         0,043* 
Motivationsmål       5,73   2,05          5,58     1,97         0,14         0,706 
Bibehålla självförtroende 5,79   1,87          5,08     1,86         3,74         0,056 

Mål utanför idrott            5,91   1,95          5,26     2,04          2,69         0,104       
Lätta långsiktiga mål  5,66   2,07         5,08     1,95         2,14          0,147 
Svåra långsiktiga mål   5,47   2,24          4,98     1,85         1,47          0,229 
Lätta kortsiktiga mål     5,66   2,34          4,70     1,84         5,30         0,023* 
Svåra korsiktiga mål    5,43   2,21         5,02    1,97         0,99    0,322      
Utvärdering av mål           5,86   1,88         4,56     2,01         4,33         0,040* 
Belöning för att uppnå mål 6,15   1,91         5,24     2,07         5,42         0,022* 

Skriva ner mål                   5,25   2,43          3,76     1,88         11,97       0,001** 
Avslöja mål                      5,53   2,07          4,26     1,98         10,08       0,002*     

Planer för att uppnå mål   5,79   2,13          5,10     2,38         2,42         0,123 

 

*= p< 0,05,**= p< 0,001. Min= 1, max =9. 
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Bordtennisspelares uppfattning om hur mycket de anstränger sig för att nå sina 

mål beroende på målinriktning  
I tabell 3 visas hur mycket bordtennisspelarna anstränger sig för att uppnå sin målsättning 

beroende på vilken målinriktning de har (se tabell 3). 

Tabell 3 

Tabellen visar hur mycket bordtennisspelarna anstränger sig för att uppnå sin målsättning 

beroende på vilken målinriktning de har. (n=103, df = 1, 101). 

                                                        Hög resultat-         Låg resultat-                                       

                                                           inrikning              inrikning 

                                                           m      Sd       m         Sd              F               p              

Ansträngning för att framgångs-  

 rikt uppnå målet 6,79  1,70      6,38    1,82           1,42         0,237 

Ansträngning vid lätta mål     6,55   2,02         5,44     2,01          7,74        0,006* 

Ansträngning vid svåra mål 6,42   2,23          6,14    2,32          0,38        0,541 

 

*= p< 0,05,**= p< 0,001. Min= 1, max =9.  

 

Resultatet visade att det finns en signifikant skillnad, F (1,01) =7,74, p <0,05, när det gäller 

hur mycket bordtennisspelarna anstränger sig för att uppnå lätta mål där bordtennisspelarna 

med en högre resultatinriktning anstränger sig mer vid lätta mål än bordtennisspelare med en 

lägre resultatinriktning. 

 Bordtennisspelares uppfattning om vilka mål som är viktigast med att delta 

 beroende på målinriktning 

I tabell 4 visas vad bordtennisspelare anser är det viktigaste målet med att delta inom idrott 

(se tabell 4).  

Resultatet visade att det finns en signifikant skillnad, F (1,98) =8,18 p <0,05, när det gäller 

vilka mål som bordtennisspelarna anser som är viktigast för att delta där bordtennisspelarna 

med en lägre resultatinriktning anser att det är viktigare med gemenskap för att delta än 

bordtennisspelare med en högre resultatinriktning. 
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Tabell 4 

 Tabellen visar vad bordtennisspelare anser är det viktigaste målet med att delta inom idrott 

beroende på vilken målinriktning de har. (n=100, df = 1, 98).  

 

                                                        Hög resultat-         Låg resultat-                                       

                                                           inrikning              inrikning 

                                                           m      Sd       m         Sd              F               p              

Vinna. 6,38   1,90          5,77     1,75            2,80        0,097 

Förbättra prestation 5,67   2,09         5,79     2,07           0,08  0,777       

Förbättra teknik       3,56   1,81         3,52    1,86            0,01        0,925     

Förbättra strategier          2,90  1,56         2,92    1,60            0,00 0,968       

Förbättra psykologiska   

färdigheter    3,31   2,02        2,81    1,82            1,66 0,201 

Gemenskap                  3,44   2,03         4,63     2,10            8,18     0,005*             

Glädje   6,21   2,07          6,71    1,60            1,78       0,185             

*= p< 0,05,**= p< 0,001. Min= 1, max =8.  

Bordtennisspelares uppfattning av svårighetsgraden på mål beroende på målinriktning 

I tabell 5 visas bordtennisspelarnas uppfattning om vilken svårighetsgrad de föredrar och om 

det finns någon signifikant skillnad mellan de olika målinriktningarna (Se tabell 5).  

Resultatet visade inga signifikanta skillnader mellan de bordtennisspelare med en högre 

resultatinriktning och de bordtennisspelare med en lägre resultatinriktning när det gäller deras 

uppfattning om vilken svårighetsgrad på mål de föredrar. 

Tabell 5 

 Tabellen visar vad bordtennisspelares uppfattning av svårighetsgraden på mål beroende på 

målinriktning. (n=100, df = 1, 98).  

 

                                                        Hög resultat-         Låg resultat-                                       

                                                           inrikning              inrikning 

                                                           m      Sd       m         Sd              F               p              

Lätta mål 2,13  1,37         1,90    1,32          0,78        0,379 

Ganska lätta mål     2,77   1,20          2,52    1,01          1,25        0,267 

Mål i sin egen nivå 3,69   1,20          3,88     1,06          0, 65 0,423     

Ganska svåra mål 3,87  1,16         4,08    1,18         0,87 0,354         

Väldigt svåra mål          2,54   1,35          2,65    1,16         0,18 0,672        
 

*= p< 0,05,**= p< 0,001. Min= 1, max =5.  
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Diskussion 

Syftet med studien var att studera skillnader i vilka mål bordtennisspelare använder sig av 

beroende på målinriktning.  

 

För att besvara syftet användes fem frågeställningar: 

1. Finns skillnader i uppfattning av hur ofta bordtennisspelare sätter mål beroende på 

målinriktning? 

2. Finns skillnader i uppfattad effektivitet av målsättning bland bordtennisspelare 

beroende på målinriktning? 

3. Finns skillnader i uppfattad ansträngning, för att nå sina mål, bland bordtennisspelare 

beroende på målinriktning? 

4. Finns skillnader i uppfattning bland bordtennisspelare av vilka mål som är viktigast 

med att delta beroende på målinriktning? 

5. Finns skillnader i uppfattning bland bordtennisspelare av svårighetsgraden på mål 

beroende på målinriktning? 

 

Bordtennisspelares uppfattning hur ofta de sätter mål beroende på målinriktning 

Resultatet visade att bordtennisspelare med en högre resultatinriktning oftare använder sig av 

resultatmål samt använder sig mer av mål där resultatet är viktigare än utförandet i 

tävlingssammanhang än bordtennisspelarna med en lägre resultatinriktning. Nicholls (1989) 

menar att individer som är resultatinriktade fokuserar mer på resultatmål och jämförelse med 

andra vilket kan kopplas till detta resultat. Det kan bero på att bordtennis är en idrott där 

tävlingen sker individuellt och matcherna sker oftast en mot en och detta kan vara en orsak till 

att resultatmål är vanligt förekommande bland bordtennisspelare i studien. Tidigare forskning 

har också visat att individuella idrottare oftast är resultatinriktade (Hanrahan & Cerin, 2009) 

och resultatet i denna studie går i linje med detta då denna studie just genomförts på 

individuella idrottare. En annan orsak till varför bordtennisspelarna använder sig mycket av 

resultatmål kan bero på att de flesta deltagarna i studien fyllde i enkäten under 

tävlingssammanhang vilket kan påverka resultatet vilket går i linje med Van de Pol och 

Kavusanu (2011) som menar att idrottare är mer resultatinriktade vid tävling än vid träning.  

 

Resultatet visade även att de bordtennisspelarna med en högre resultatinriktning oftare 

använder sig av lätta kortsiktiga mål och lätta långsiktiga mål vilket kan kopplas till 

achievement goal theory som beskriver att resultatinriktade individer med en låg upplevd 

kompetens hellre föredrar väldigt lätta mål (Lirgg, 2006). Kan det vara så att de mer 

resultatinriktade bordtennisspelarna i studien ofta söker en bekräftelse för att känna att de 

lyckas och genom att sätta lätta långsiktiga mål och kortsiktiga mål blir det lättare att lyckas. 

Detta kan även kopplas till goal setting theory som menar att det är viktigt att sätta utmanade 

mål som är viktigt för att utvecklas och för att bli motiverad (Locke & Latham, 1990). Det 

kan tänkas att bordtennisspelare som har en högre resultatinriktning upplever negativa 

konsekvenser och sätter inte tillräckligt utmanade mål då detta kan leda till att 

bordtennisspelaren inte utvecklas. Vidare visade resultatet också att bordtennisspelare med en 

hög resultatinriktning anstränger sig mer för att uppnå mål när de får en attraktiv belöning än 

bordtennisspelare med en lägre resultatinriktning. Tidigare forsking har just visat att idrottare 

som är resultatinriktade använder sig i stor utsträckning av yttre motivation i form av 

belöningar (Sit & Linder, 2005). Detta kan bero på att bordtennisspelare som är 

resultatinriktade ser mer värde i att få belöningar och detta ger en bekräftelse att de lyckats.  
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Vidare visade resultatet att de bordtennisspelarna med en högre resultatinriktning oftare sätter 

mål för att bibehålla sitt självförtroende jämför med bordtennisspelare med en lägre 

resultatinriktning. Nicholls (1989) menar att resultatinriktade individer ständigt vill jämföra 

sig med andra och att vinna är det viktiga med tanke på detta kan det kopplas till Bueno et al. 

(2008) som menar att det är viktigt att ha en stark self-efficay för att nå sina mål och behålla 

en hög motivation. Detta resonemang kan kopplas till denna studiens resultat då det kan 

tänkas att bordtennisspelarna med en högre resultatinriktning fokuserar mycket på enskilda 

matcher vilket kan tänkas påverka genom att bordtennisspelaren anser att det är viktigt att ett 

bra själförtroende då självförtroende har vistas vara bra för prestationen för varje motståndare 

och därför sätter fler mål som handlar om att bibehålla självförtroendet. Det kan tänkas att de 

bordtennisspelare som har en lägre resultatinriktning inte lägger lika stor fokus på att vinna 

vilket gör att de bordtennisspelare inte sätter lika många mål som handlar om att behålla 

självförtroendet eftersom de kanske inte anser att det är lika viktigt när det gäller deras 

bordtennisspel. 

 

Resultatet visade också att bordtennisspelare med en högre resultatinriktning sätter oftare 

prestationsmål än bordtennisspelare med en lägre resultatinriktning. Abrahamsen et al. (2008) 

menar att det är viktigt för idrottare att vara både resultatinriktade och uppgiftssinriktade 

eftersom idrottaren då fokuserar både på den egna prestationen och på att vinna vilket kan öka 

motivationen. Eftersom prestationsmål vid flera tillfällen har förknippats med 

uppgiftsinriktade idrottare kan det tänkas att bordtennisspelarna med en högre 

resultatinriktning både använder sig av resultatmål och prestationsmål som enligt Abrahamsen 

et al. (2008) anser vara en bra kombination. Burton et al. (2010) menar att idrottare som 

använder sig mycket av målsättning upplevde att målsättning var väldigt effektivt för att öka 

prestationen. Utifrån detta kan det tänkas att de bordtennisspelare som har en högre 

resultatinriktning använder sig mer av målsättning och därför anser de som mer effektiva än 

vad bordtennisspelarna med en lägre resultatinriktning anser.  

 

Hur effektivt bordtennisspelare upplever att målsättning är beroende på målinriktning 
Resultatet visade att bordtennisspelare med en högre resultatinriktning ansåg att ett avslöjande 

av sina mål offentligt är mer effektivt än vad bordtennisspelarna med en lägre 

resultatinriktning ansåg. Sit och Linder (2005) menar att resultatinriktade idrottare anser att 

status hos andra är viktigt. Det kan tänkas att de som har en högre resultatinriktning avslöjar 

sina mål för att få status när de uppnår sina mål. Detta kan tänkas bero på att 

bordtennisspelare med en högre resultatinriktning anser att status, att synas och att höras är 

viktigt och genom att avslöja sina mål för övriga bordtennisspelare kan detta göra att ett extra 

fokus riktas mot de bordtennsispelare som har en högre resultatinriktning. Detta kan då göra 

att de med en högre resultatinriktning får mer uppmärksamhet och står mer i centrum. Det kan 

även kopplas till tidigare forskning där Sit och Linder (2005) menar att de idrottare med höga 

värden på resultatinriktning använder sig mycket av yttre motivation som exempelvis 

belöningar och uppmärksamhet och genom att avslöja sina mål offentligt kan de möjligtvis 

öka detta.   Resultatet visade också att bordtennisspelare med en högre resultatinriktning 

upplevde lätta kortsiktiga mål som mer effektivt än bordtennisspelare med en lägre 

resultatinriktning. Detta kan tänkas bero på att lätta kortsiktiga mål är enklare att uppnå och 

genom att målen uppnås ofta kan lätta kortsiktiga mål då upplevas som mer effektiva. 

Nicholls (1989) menar att personer som är resultatinriktade inte i så stor utsträckning värderar 

sin egen insats och sitt lärande och detta kan bero på att utfallet av situationen är det viktigaste 

för bordtennisspelare som är högt resultatinriktade. Weinberg et al. (2000) menar att 

elitidrottare föredrar att sätta mål som är lite över deras kapacitet och anser det som effektivt. 

Detta är intressant eftersom denna studies deltagare deltar på en lägre nivå (division ett till tre) 
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kan det vara viktigt att tänka på vilken nivå målen har i jämförelse med prestationen. Om 

utgångspunkten är ifrån Weinberg et al. (2000) kan det tänkas att det vore mer effektivt att 

sätta svåra och utmanade mål även om det inte är elitidrottare. Det kan tänkas att elitidrottare 

sätter just svårare och mer utmanande mål vilket kan vara en orsak till varför det är 

elitidrottare och genom att låta de bordtennisspelare som inte är elitspelare sätta mer 

utmanade mål kan det göra att de utvecklas och prestera bättre. Locke och Latham (1990) 

menar just att sätta svåra och mer utmanade mål är effektivt för att öka ansträngningen och 

förbättra prestationen.   

Vidare visade också resultatet att bordtennisspelarna med en högre resultatinriktning upplevde 

att belöningar är mer effektiva för att öka ansträngningen för att uppnå sina mål än 

bordtennisspelare med en lägre resultatinriktning. Detta kan kopplas till Sit och Lindner 

(2005) som menar att idrottare som är mer resultatinriktade använder sig just mer av yttre 

motivation som exempelvis belöningar. Det kan tänkas bero på att bordtennisspelarna som har 

en högre resultatinriktning anser att belöningar är effektivt eftersom det är ett bevis på att de 

uppnått något och får en bekräftelse från andra. Resultatet visade också att de 

bordtennisspelare som var högre resultatinriktade upplevde prestationsmål mer effektivt än de 

bordtennisspelarna med en lägre resultatinriktning. Nicholls (1989) menar istället att 

prestationsmål är relaterat till uppgiftsinriktade personer. Detta kan tänkas bero på att de 

bordtennisspelare som har en högre resultatinriktning även kan ha en hög uppgiftsinriktning 

vilket kan förklara resultatet i studien. Eftersom bordtennispelarna med en högre 

resultatinriktning i denna studie anser att det är mer effektivt att sätta prestations mål kan detta 

resultat förklaras av att de även är högt uppgiftsinriktade. Resultatet visade även att de 

bordtennisspelare som var högre resultatinriktade ansåg att utvärdera mål och skriva ner mål 

som mer effektivt än de bordtennisspelarna med en lägre resultatinriktning. Detta kan bero på 

att de bordtennisspelare med en högre resultatinriktning kanske anser att bordtennis är en 

viktigare del av livet än bordtennisspelare med en lägre resultatinriktning och det menar då att 

skriva ner mål och utvärdera mål är effektiv och kan hjälpa deras bordtennis utövande. 

Bordtennisspelares uppfattning om hur mycket de anstränger sig för att nå sina mål 

beroende på målinriktning 

Resultatet visade att de bordtennisspelare som har en högre resultatinriktning anstränger sig 

mer för att uppnå lätta mål än bordtennisspelare med en lägre resultatinriktning. Som tidigare 

nämnts kan det bero på att högre resultatinriktade bordtennisspelare ofta söker en bekräftelse 

för att känna att de lyckas och genom att sätta lätta mål klarar de av att uppnå målen och på så 

vis anstränger sig mer för att uppnå dem. Nicholls (1989) menar att personer som är 

resultatinriktade känner sig framgångsrika när de lyckas i jämförelse med andra vilket kan 

vara en orsak till varför bordtennisspelarna med en högre resultatinriktning använder sig mer 

av lätta mål och anstränger sig mer för att uppnå dem.  Weinberg et al. (1994) anser att målen 

ska vara realistiska och på en lagom nivå vilket är viktigt för att idrottarna ska vara 

engagerade och anstränga sig för att uppnå målen. Bueno et al. (2008) menar att idrottare 

känner sig hjälplösa då målen är för svåra. Utifrån detta kan det tänkas att de som är högre 

resultatinriktade anstränger sig mer vid lätta mål än de som är lägre resultatinritade för att inte 

riskera att känna sig hjälplösa då målen blir för svåra. Bueno et al. (2008) menar att det är 

viktig att idrottarna accepterar målen och känna att målen är möjliga att nå. Kan det vara så att 

högre resultatinriktade idrottare sätter mer lätta mål och anstränger sig mer för att uppnå lätta 

mål för att vara säkra på att de ska klara av att uppnå sin målsättning. Wilson et al. (2006) 

anser att resultatinriktade idrottare sätter oftast mål som handlar om att vinna över sina 

motståndare och då kan det tänkas att de med en högre resultatinriktning sätter lättare mål 

som handlar om att vinna över lättare motstånd och anstränger sig då mer för att uppnå dem.  
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Bordtennisspelares uppfattning om vilka mål som är viktigast med att delta beroende på 

målinriktning 
Resultatet visade att de bordtennisspelare med en lägre resultatinriktning ansåg att 

gemenskapen var viktigare för att delta inom idrotten än vad bordtennisspelarna med en hög 

resultatinriktning ansåg. Sit och Lindner (2005) menar att idrottares vanligaste orsaker till att 

delta i idrott är att träffa andra. Hodge et al. (2008) menar att idrottare lägger stor vikt vid 

sociala faktorer och anser att det är viktigt för att delta i idrott. Kan det vara så att 

bordtennisspelare med en lägre resultatinriktning fokuserar mer på andra faktorer än att vinna 

för att delta i bordtennis. Det kan också tänkas att gemenskap är en viktigare faktor för de som 

är lägre resultatinriktade än för de bordtennisspelare som är högre resultatinriktade att delta i 

bordtennis. Nicholls (1989) menar att personer som är uppgiftsinriktade lägger större fokus på 

att förbättra sin egen prestation. Detta kan bero på att studien har gjorts från division ett till 

tre, detta gör att de högsta divisionerna inte deltar i studien vilket gör att bordtennisspelare i 

de lägre divisionerna som är lägre resultatinriktade tycker att gemenskapen är en viktig del i 

att vara aktiv inom bordtennisen.   

Bordtennisspelares uppfattning av svårighetsgraden på mål beroende på målinriktning 

Här visades inga signifikanta resultat mellan de olika målinriktningarna och detta kan tänkas 

bero på att det kan vara svårt att veta vad som är ett lätt eller vad som är ett ganska lätt mål 

och genom detta blir det svårt för deltagarna att veta vilken nivå de föredrar på målen. Det 

kanske även kan vara så att det helt enkelt inte finns någon skillnad mellan de olika 

målinriktningarna. Kan det vara så att både bordtennispelare med en högre resultatinriktning 

och en lägre resultatinriktning sätter mål som har en liknande svårighetsgrad vilket kan göra 

att det inte blir någon signifikant skillnad? 

Metoddiskussion  

När en studie uppfattas som trovärdig och undersöker det som den avser att undersökas 

erhålls en god validitet (Weber, 1990). I studien användes två olika frågeformulär som var 

översatta versioner av CGSSQ och TEOSQ. Men eftersom frågeformulären var översatta från 

engelska kan det innebära att validiteten sänks (Mitchell & Jolley, 2009). Ytterligare en 

svaghet är att då enkätinsamlingen inte genomfördes på samma sätt vid varje tillfälle 

(Mitchell & Jolley, 2009). Det fanns inte möjlighet för författarna att fysiskt närvara vid varje 

tillfälle som frågeformulären utdelades. Det kan ha påverkat deltagarna genom att de inte har 

kunnat ställa frågor som kan ha gjort att frågor har missuppfattas eller hoppats över. Om 

författarna varit på plats kunde dock detta förhindrats. Bortfallen i studien kan förklaras 

igenom att frågeformuläret kan ha uppfattats som väldigt tidskrävande vilket framkom då en 

del tränare och föreningar ansåg att det var för tidskrävande och för kort tid för att dela ut och 

skicka tillbaka frågeformulären. En skillnad mellan denna studie och tidigare studier är att 

högre resultatinriktning i denna studie har definierats som över 3,24, medan det i andra studier 

definierats som över 3,0 är att. Eftersom 3,24 var medelvärdet av de resultatinriktade ansågs 

de vara en lämplig brytningspunkt för att definiera deltagarna. I denna studie kan en deltagare 

definieras som lägre resultatinriktning men kan definieras som högre resultatinriktad i andra 

studier. En del av frågeformulären skickades ut med post, då det inte fanns möjlighet för 

författarna att fysiskt närvara vid varje tillfälle som frågeformulären utdelades. En styrka med 

studien kan vara att båda frågeformulären har använts i flera studier och har visats sig vara 

tillförlitliga. Detta kan tänkas öka trovärdigheten av studiens resultat. En styrka med studien 

är dock att populationen (spelare i division 1-3 i Sverige) är relativt begränsad men har ändå 

fått med en relativt stor del av populationen. En annan styrka är också att studien har 

fokuserat på en idrott vilket gör att den är användbar på just bordtennis. En styrka med studien 
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är också att en pilotstudie genomfördes på åtta stycken bordtennisspelare vilket gör att 

frågeformulären testas så frågeformulären är tydliga och så eventuella problem kan hittas. Ett 

kvantitativ angreppsätt valdes att användas i studien för att kunna nå ut till så många 

bordtennisspelare som möjligt och för att kunna analysera fler deltagare än om ett kvalitativt 

angreppsätt hade använts.       

Implikationer 

Locke och Latham (2006) menar att om idrottare sätter tuffa och utmanande mål så leder det 

till en ökad ansträngning hos idrottaren.  Burton et al. (2010) anser idrottarna som arbetade 

mycket med mål var också mer inblandade i målsättningsprocessen än övriga och hade 

lyckats bättre i sin karriär än övriga deltagare. Fry & Newton (2003) menar att 

uppgiftsinriktade tennisspelare har en mer positiv syn på sin idrott och tycker att det var 

roligare att spela tennis jämfört med de personer som var resultatinriktade. Tidigare forskning 

har visat att personer med hög uppgiftsinriktning använder sig mer av inre motivation och 

idrottare som hade höga värden på resultatinriktning använde sig i stor utsträckning av yttre 

motivation där status hos andra människor var det viktigaste (Sit & Lindner, 2005).  

Med tanke på resultaten i studien och tidigare studier är målsättning och motivation kan det 

argumenteras att en bordtennisspelares målinriktning kan påverka deras målsättningsarbete. 

Detta kan vara viktig information för tränare och ledare för att de ska få en ökad förståelse 

varför målsättning och motivation är viktigt och även vikten vid att ha en god kunskap inom 

båda områdena. Det är även viktigt att tränare och ledare kan få en förståelse för att 

bordtennisspelarna kan ha olika målinriktningar som påverkar deras beteende. Resultatet i 

studien visade att bordtennisspelare med en högre resultatinriktning avslöjar sina mål mer än 

vad bordtennisspelare med en lägre resultatinriktning vilket kan vara positivt då tränarna kan 

ge feedback och hjälpa bordtennisspelaren att uppnå eller korrigera om det behövs och finnas 

där som ett stöd. Detta kan vara av intresse eftersom tränarna kan applicera det på de 

bordtennisspelare som är lägre resultatinriktade att avslöja sina mål och därigenom kan 

tränaren påverka bordtennisspelaren att utveckla sin målsättning. Resultatet visade också att 

bordtennisspelarna med en högre resultatinriktning oftare sätter mål där resultatet är viktigare 

än utförandet i ett tävlingssammanhang än de bordtennisspelarna med en lägre 

resultatinriktning. Det skulle kunna vara av intresse för tränarna att få de bordtennisspelarna 

med en högre resultatinriktning att fokusera mer på utförandet vilket kan hjälpa dem utvecklas 

och få ett nytt tankesätt om bordtennis. Genom att få bordtennisspelarna med lägre 

resultatinriktning att anstränga sig mer vid lätta mål skulle kunna öka deras prestationer 

överlag. Det kan även vara relevant att få de bordtennispelarna med en lägre resultatinriktning 

att oftare sätta mål som exempelvis prestationsmål och resultatmål. Då bordtennisspelare med 

en högre resultatinriktning anser att prestationsmål, lätta kortsiktigmål, utvärdera mål, 

belöningar är för att uppnå mål, skriva ner mål och att dela med sig av sina mål är effektivt 

kan det vara av intresse att få de bordtennisspelarna med en lägre resultatinriktning att 

använda sig av dessa mål också. Det kan också vara viktigt för tränare att vara medvetna om 

att de bordtennisspelarna med en högre resultatinriktning inte värderar gemenskapen för att 

delta i idrott lika högt som bordtennisspelarna med en lägre resultatinriktning. Genom att ha 

kunskap om detta kan tränarna försöka få bordtennisspelarna med en högre resultatinriktning 

att värdera gemenskapen mer vilket kan göra att träningsmiljön blir mer trevligare och 

roligare. Det är önskvärt viktigt att bordtennistränare och spelare får ökad kunskap om detta 

exempelvis i form av föreläsningar och seminarier.  

Framtida forskning 

Burton et al. (2010) menar att en djupare förståelse kan nås genom att kvantitativa studier 

undersöks ur ett kvalitativt perspektiv detta för att få en större förståelse för mål och hur 
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målen kan användas mer effektivt. Genom att fördjupa sig i bordtennisspelare upplevelse av 

målsättning och genom detta få en större förståelse för hur tränare till exempel kan anpassa 

sitt ledarskap efter bordtennisspelarnas behov. Genom att göra en djupare analys av 

bordtennisspelare och att kunna förstå mer konkret hur ofta bordtennisspelare sätter mål samt 

hur medvetna de är och sedan koppla detta och se vilka konsekvenser det får på prestationen. I 

framtiden vore det också av intresse att undersöka bordtennisspelare från olika kulturer och 

etniciteter och studera om målinriktning och målsättning skiljer sig beroende på vilken kultur 

eller etnicitet idrottarna tillhör exempelvis kanske bordtennisspelare i Sverige har en viss 

målinriktning och arbetar med målsättning på ett sätt medan bordtennisspelare i andra länder 

arbetar på ett annat vis. Dessutom behövs fler experiment- och interventionsstudier för att 

kunna hitta eventuella orsaker av relationerna mellan olika målinriktningar (Burton et al., 

2010).  Det vore också av intresse att göra en liknande studie som denna aktuella studie 

genom att studera alla lag som spelar i division ett till tre. Då det finns ca 35 serier är det fullt 

möjligt att undersöka alla spelare och därigenom att kunna få fram resultat som fångar in alla 

bordtennisspelare i division ett till tre. Det skulle även vara av intresse att i framtiden studera 

bordtennisspelarna i pingisligan, superettan och damernas elitserie och se om deras 

målinriktning och målsättning skiljer sig från övriga bordtennisspelare. 

Konklusion 

Resultaten i studien visade att de bordtennisspelare med en högre resultatinriktning sätter 

oftare resultatmål, prestationsmål, mål för att bibehålla självförtroendet, mål där resultatet är 

viktigare än utförandet i tävlingssammanhang, för lätta långsiktiga mål, för lätta kortsiktiga 

mål, ansträngning för att uppnå mål när belöning ges bordtennisspelarna med en lägre 

resultatinriktning gör. Av resultatet framkom det även att de bordtennisspelare med en högre 

resultatinriktning ansåg att det är effektivare med prestationsmål, lätta kortsiktigmål, 

utvärdera mål, belöningar är för att uppnå mål, skriva ner mål och att dela med sig av sina mål 

än vad bordtennisspelarna med en lägre resultatinriktning ansåg. De bordtennisspelare med en 

högre resultatinriktning anstränger sig också mer vid lätta mål än vad bordtennisspelare med 

en lägre resultatinriktning gör medan de bordtennisspelare med en lägre resultatinriktning 

anser att gemenskap är viktigare för att delta i idrott än vad bordtennisspelarna med en högre 

resultatinriktning anser. Det verkar vara så att bordtennisspelare med en högre 

resultatinriktning oftare sätter mål och anser att de är mer effektivare än vad bordtennisspelare 

med en lägre resultatinriktning anser. Eftersom målsättning är en viktig del för att utvecklas 

som idrottare vore det kanske även av intresse att få de bordtennisspelare med en lägre 

resultatinriktning att använda sig mer av målsättning. Med tanke på resultaten kan det vara så 

att det inte endast är negativt med att vara högre resultatinriktad utan resultaten i denna studie 

tyder på att det finns positiva aspekter av att vara högre resultatinriktad.   

Genom att integrera psykologin i högre grad inom bordtennis i framtiden och ha motivation 

och målsättning som utgångspunkt kan detta höja nivån på svensk bordtennis och på detta sätt 

kan det möjligtvis skapas nya och fler duktiga bordtennisspelare! 
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Sektionen för Hälsa & Samhälle 

BORDETENNISSPELARES MOTIVATION I RELATION TILL 

MÅLSÄTTNING 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar på högskolan i Halmstad och vi ska skriva en uppsats som 

handlar om målsättning och motivation. Syftet med undersökningen är att studera hur uppgifts 

inriktad- och resultatinriktad motivation kan relateras till mål som bordtennisspelare använder 

sig av.  

Du håller framför dig två frågeformulär bestående av olika frågor som handlar om 

målsättning och motivation till bordtennis. Det första formuläret består av 13 frågor, som har 

en fem gradig skala. Det andra frågeformuläret består av 5 olika sektioner med frågor som har 

en nio gradig skala. Totalt är det 73 frågor som tar ca 15 minuter att besvara, det finns inga 

rätt eller fel. 

Resultaten i studien redovisas i tabeller och diagram vilket innebära att ingen kommer att veta 

vad just du svarat alltså är studien anonym. Frågeformulären handlar om din personliga 

motivation och målsättningar och det finns därför inte några rätt eller fel svar. Svara så ärligt 

och uppriktigt som möjligt. Studien är helt frivillig och du kan avsluta enkäten närsomhelst 

utan att behöva ange någon orsak. Du har även rätt att ställa frågor om något är oklart.  

En rapport kommer att göras och varje tränare får en version av uppsatsen när den är klar och 

era resultat som kommer att resultera i en C- Uppsats.   

Vid eventuella frågor kontakta Markus Källstrand eller Daniel Gunnarsson. 

Ditt samtycke till att delta i studien bekräftas igenom att du fyller i enkäten och om du vill 

avbryta studien kontakta någon av oss. 

Markus Källstrand   

Tel: 0705401984 

E-mail: K_mackan@hotmail.com 

Daniel Gunnarsson 

Tel: 0704525290 

E-Mail: Gunnarss000n@hotmail.com 

Handledare: Rasmus Tornberg  

E-mail: Rasmus.Tornberg@hh.se 
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GOAL SETTING IN SPORT QUESTIONNAIRE                          Bilaga 2 

  Målsättning inom idrotten 

Instruktion: Detta frågeformulär är till för att vi bättre skall förstå målsättning i sport. En del 

idrottsutövare använder målsättningar ofta och effektivt för att förbättra sin idrottsprestation. 

Andra idrottsutövare sätter sällan eller aldrig mål och/eller ser mål ens minsta hjälpfullt för att 

förbättra sin idrottsprestation. Tyvärr finns det lite kunskap idag om (a) hur ofta idrottsutövare 

sätter olika typer av mål, och (b) hur effektiva dessa mål är i att förbättra prestationen. Var 

snäll och hjälp oss att bättre förstå målsättning inom idrotten genom att besvara de olika 

sektionerna med frågor nedan 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 in ETT svar på varje fråga. 

___________________________________________________________________________ 

Sektion A: Bakgrundsinformation 

___________________________________________________________________________ 

 

Kön:  Man Kvinna  

 

FÖDELSEÅR__________________ 

 

DIN IDROTT: ____________________________________ 

 

KLUBB DU SPELAR I FÖR TILLFÄLLET?_____________________________________ 

 

VILKEN DIVISION SPELAR DU I FÖR TILLFÄLLET?___________________________ 

 

 

 

 

 



 
 

__________________________________________________________________________

Sektion B: Hur ofta använder du dig av målsättning /målsättnigsarbete? 

________________________________________________________________________ 

 

 

1. Hur ofta har du använt målsättning för att hjälpa 

dig förbättra din idrottsprestation? 

2. Hur ofta har du satt långsiktiga mål (tre 

månader framåt eller längre) för att förbättra din 

idrottsprestation? 

3. Hur ofta har du satt kortsiktiga mål (dagliga upp 

till en månads mål) för att förbättra din idrotts 

prestation? 

4. Hur ofta har du satt mål för vad du vill uppnå i 

träning? 

5. Hur ofta har du satt mål för vad du vill uppnå i 

match/tävling? 

6. Hur ofta har du/ni satt lagmål? 

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

förbättra särskilda färdigheter eller 

teknikmoment? 

8. Hur ofta har du satt mål so handlar om att 

förbättra särskilda idrottsstrategier? 

9. Hur ofta har du satt mål som handlar om att 

förbättra dina fysiska färdigheter (snabbhet, 

styrka, kondition)? 

10. Hur ofta har du satt mål som handlar om att 

förbättra dina psykiska färdigheter (Förtroende, 

koncentration, mentalstyrka)? 

11. Hur ofta har du satt mål som i första hand 

handlar om resultat (vinna en match/tävling, 

vinst/förlustrekord)? 

12. Hur ofta har du satt mål som i första hand 

handlar om din allmänna prestation? 

 

 

Inte alls ofta        Ibland         Väldigt ofta 

__________________________________ 

 

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 

 

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 

 

1       2       3       4       5       6       7       8       9 

 

1       2       3       4       5       6       7       8       9 

 



 
 

 

13. Hur ofta använder du mål som i första hand 

handlar om att bibehålla din positiva motivation? 

14. Hur ofta använder du mål som i första hand 

handlar om att utveckla eller bibehålla ditt 

självförtroende? 

15. Hur ofta i match/tävling är resultatet viktigare 

än hur du spelar/utför tävlingen? 

16. Hur ofta sätter du mål för vad du vill uppnå 

utanför idrotten? 

17. Hur ofta har du satt långsiktiga mål som var 

för lätta och misslyckats med att utmana dig själv 

till att göra ditt bästa? 

18. Hur ofta har du satt långsiktiga mål som var 

för svåra så att de fick dig till att bli orolig eller 

stressad om huruvida du kan uppnå dem? 

19. Hur ofta har du satt kortsiktiga idrottsmål som 

var för lätta och misslyckades med att utmana dig 

till att göra ditt bästa? 

20. Hur ofta har du satt kortsiktiga mål som var 

för svåra så att de fick dig till att bli orolig eller 

stressad om huruvida du kan uppnå dem? 

21. Hur ofta utvärderar du hur effektiva målen är 

som du själv satt? 

22. Hur ofta har attraktiva belöningar ökat din 

vilja och ansträngning att uppnå dina mål? 

23. Hur ofta har du skrivit ner dina mål? 

24. Hur ofta har du offentligt avslöjat (delat med 

dig/berätta om) dina mål? 

25. Hur ofta har du utvecklat specifika planer som 

för att uppnå dina mål? 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 

 

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 



 
 

_______________________________________________________________________________________

Sektion C: Hur effektiva är användandet av målsättning/målsättningsarbetet? 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hur effektivt har målsättning varit i att hjälpa  

dig att utvecklas som idrottsutövare?  

 

2. Hur effektiva har dina långsiktiga mål varit i att 

hjälpa dig att utvecklas som idrottsutövare?  

 

3. Hur effektiva har dina kortsiktiga mål varit i att 

hjälpa dig att utvecklas som idrottsutövare?  

 

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

hjälpa dig att utvecklas som idrottsutövare?  

 

5. Hur effektiva har dina mål i match/tävling varit 

i att hjälpa dig att prestera bra och utvecklas som 

idrottsutövare?  

 

6. Hur effektiva har dina/era gruppmål varit i att 

hjälpa till att förbättra laget/gruppens prestation?  

 

7. Hur effektiva har dina 

färdighets/teknikmomentsmål varit i att hjälpa dig 

att utvecklas som idrottsutövare?  

 

8. Hur effektiva har dina strategimål varit i att 

hjälpa dig att utvecklas som idrottsutövare? 

 

9. Hur effektiva har dina fysiska färdighetsmål 

(snabbhet ,styrka, kondition) varit i att hjälpa dig 

att utvecklas som idrottsutövare?  

 

10. Hur effektiva har dina psykologiska 

färdighetsmål (förtroende, koncentration, mental 

styrka) varit i att hjälpa dig att utvecklas som 

idrottsutövare?  

 

11. Hur effektiva har dina resultatmål (vinna en 

match/tävling, vinst/förlustrekord) varit i att hjälpa 

dig prestera bra?  

 

 

 

 

 

Inte effektivt                                               Väldigt  

       alls                                                       effektivt  

________________________________________ 

 

 

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 

 

 

 

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 

 

 

 

 

1       2       3       4       5       6       7       8       9 

 

 

 



 
 

12. Hur effektiv har du varit i att sätta 

övergripande utvecklings- eller prestationsmål 

som poängterar att uppnå en hög standard i 

förhållande till din förmåga?  

 

13. Hur effektiva har mål varit i att hjälpa dig att 

utveckla eller bibehålla positiv motivation?       

 

14.  Hur effektiva har mål varit i att hjälpa dig att 

utveckla eller bibehålla självförtroende? 

 

15. Hur effektiva har dina icke idrottsmål varit i 

att hjälpa dig förbättra livskvalité  

 

16. Hur effektiva var lätta långsiktiga idrottsmål i 

att hjälpa dig prestera bra? 

 

17. Hur effektiva var väldigt svåra långsiktiga 

idrottsmål i att hjälpa dig prestera bra?  

 

18. Hur effektiva var lätta kortsiktiga idrottsmål i 

att hjälpa dig prestera bra? 

 

19. Hur effektiva var väldigt svåra kortsiktiga 

idrottsmål i att hjälpa dig prestera bra?  

 

20. Hur effektiva har utvärdering av dina mål 

efterhand varit i att hjälpa dig att utvecklas som 

idrottsutövare?  

 
21. Hur effektiva är belöningar i att hjälpa dig öka 

din vilja och din ansträngning i at uppnå dina mål? 

 

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

att hjälpa dig att utvecklas som idrottsutövare?   

 

23. Hur effektivt har att offentligt avslöja (dela 

med dig av/berättat om) varit i att hjälpa dig att 

utvecklas som idrottsutövare? 

 

 

 

 

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 

 

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 

 

1       2       3       4       5       6       7       8       9 

 

1       2       3       4       5       6       7       8       9 

 

                                          

24. 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 

 

 

 



 
 

 

__________________________________________________________________________ 

Sektion D: Vilja och ansträngning att uppnå ditt mål 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

1. Hur mycket har din vilja/ansträngning till ett 

visst mål påverkat din förmåga att framgångsrikt 

uppnå målet? 

2. Generellt, hur mycket anstränger du dig när du 

har möjlighet att uppnå dina mål väldigt lätt? 

 

3. Generellt, hur mycket anstränger du dig när du 

har endast en liten chans att uppnå ditt mål även 

om du spelar/tävlar på toppen av din förmåga?  

 

Inte alls          mycket  

______________________________ 

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 

__________________________________________________________________________

Sektion E: Målsättningspreferenser & Valmöjligheter 

__________________________________________________________________________ 

1. Hur skulle du prioritera följande typer av mål i termer av dess betydelse för dig? (Rangordna från 1 

= viktigast, till 8 = minst viktigt). Varje siffra får endast vara med en gång! 

 

_____(a) Vinna 

 

_____(b) Förbättra din allmänna prestation 

 

_____(c) Förbättra färdigheter och teknik 

 

_____(d) Förbättra idrottsliga strategier 

 

_____(e) Förbättra fysiologiska färdigheter 

 

_____(f) Förbättra psykologiska färdigheter 

 

_____(g) Sociala mål/vara del av en gemenskap 

 

_____(h) Ha roligt/känna glädje 

 



 
 

2. Hur skulle du prioritera vilken svårighetsgrad du föredrar för de mål du sätter? 

(Rangordna från 1 = föredrar helst, till 5 = föredra minst). Varje siffra får endast vara med en 

gång! 

 

 

_____(a) Lätta mål som kräver väldigt lite ansträngning att uppnå 

 

 

_____(b) ganska lätta mål som ligger lite under den nivå du tror att du kan prestera 

 

 

_____(c) mål som är i samma nivå som du tror att du kan prestera med din bästa ansträngning 

 

 

_____(d) Ganska svåra mål som ligger lite över den nivå du tror att du kan prestera  

 

 

_____(e) Väldigt svåra mål som ligger klart över den nivå som du tror att du kan prestera 
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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         Tar          Neutral       Instämmer    Instämmer helt 

avstånd      avstånd                                                   och hållet 

1. Jag är den enda som klarar spelet eller      

färdigheten. 

 

2. Jag lär mig en ny färdighet och det får 

mig att vilja träna mer. 

 

3. Jag kan göra bättre ifrån mig än mina 

kompisar. 

 

4. De andra inte är lika bra som jag 

 

5. Jag lär mig något som är roligt att 

göra 

 

6. Andra gör bort sig men inte jag 

 

7. Jag lär mig något nytt genom att träna 

hårt 

 

8. Jag arbetar riktigt hårt 

 

9. Jag vinner flest matcher. 

 

10. Något jag lär mig får mig att vilja 

träna mer. 

 

11. Jag är bäst. 

 

12. En färdighet jag lär mig känns helt 

rätt. 

 

 

1                  13. Jag gör mitt bästa. 

 

 

 

1                   

 

2                

 

 

1                  2               3                4                 5 

 

 

1                  2               3                4                 5 

 

 

1                  2               3                4                 5 

 

1                  2               3                4                 5 

 

 

1                  2               3                4                 5 

 

1                  2               3                4                 5 

 

 

1                  2               3                4                 5 

 

1                  2               3                4                 5 

 

1                  2               3                4                 5 
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1                  2               3                4                 5



 
 

 


