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Sammanfattning 
 

Syftet med den här studien har varit att undersöka lagidrottare och idrottsutövare som utför 

sin idrott individuellt och deras attityder gentemot olika typer av mål, samt att undersöka om 

det fanns något samband mellan attityden till målen och optimism. Som avgränsning valdes 

friidrottare och fotbollsspelare på elitnivå, och sex olika typer av mål. Studien som gjordes 

var en enkätstudie som analyserades med hjälp av SPSS 15.0. Resultatet visade att det fanns 

skillnader mellan fotbollsspelarna och friidrottarnas attityder gentemot målen, men att det inte 

gick att urskilja några mönster som att fotbollspelarna skulle vara mer resultatinriktade. 

Studien visade även att friidrottarna var mer optimistiska än fotbollsspelarna i avseende på 

LOT, men att både grupperna hade ett högt medelvärde på testet. Det visade sig även att det 

inte fanns något samband mellan idrotterna, attityden till målen och optimism.  

 

Nyckelord: optimism, attityder, mål, friidrottare och fotbollsspelare på elitnivå 
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Abstract 
 

The purpose of this study was to examine team athletes and athletes performing their sports 

individually, and their attitudes towards different types of goals. But also to investigate if 

there was any correlation between the attitude towards the goals and optimism. As 

demarcation track and field athletes and footballers at the elite level was chosen, and six 

different types of goals. The study was a questionnaire study and analyzed with the help of 

SPSS 15.0. The results showed that there were differences between footballers and track and 

field athletes attitudes towards goals, but that it was not possible to discern any pattern. The 

study also revealed that the track and field athletes were more optimistic than the footballers 

in terms of LOT, but that both groups had a high average test. It turned out that there was no 

correlation between sports, the attitude towards the goals and optimism. 

 

Key words: optimism, attitudes, goals, track and field athletes and footballers.   

 

Title: Track and field athletes versus soccer player � a study about attitudes, optimism and 

goals.  
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Inledning  
 

�Ett mål är det resultat du vill uppnå, det är en konkret bild av ditt önskade läge. 

Men ett mål är inte det du gör för att nå resultatet. Ett mål ska därför vara ett 

önskvärt uppnått tillstånd och inte en aktivitet. /�/ Eftersom målet är något du vill 

uppnå och något du ser fram emot ger det också energi och motivation. Tanken på 

ditt mål ska ge den där extra knuffen som gör att du orkar utföra det du behöver för 

att nå målet.�   

(Törnblom, 2005:144-45) 
 
Citatet har hämtats från boken �Självkänsla nu! � Din personliga coach visar hur� skriven av 

Mia Törnblom. Vare sig det handlar om att finna sin självkänsla, motivera sina arbetstagare, 

eller om en idrottsprestation så behövs mål. Alla människor sätter upp mål (Hassmén, Plate, 

& Hassmén, 2003) frågan är bara hur vägen till målet ser ut.  

Syftet med den här undersökningen har varit att studera skillnader mellan lagidrottare 

och idrottare som utför sin idrott individuellt, och deras attityder till olika typer av mål. Men 

även att undersöka om det fanns något samband mellan optimism och attityden till målen. De 

grupper idrottsutövare som har undersökas har varit friidrottare och fotbollsspelar på elitnivå, 

det visade sig dock att det inte fanns någon klar definition av begreppet elitidrottare så 

författaren valde att vända sig till respektive nationella förbund.  

Elitidrottare definieras av Svenska fotbollsförbundet (personlig kontakt via mejl, 22 maj 

2007) som: �Spelare som ingår i A-trupp i förening som tillhör - för herrar, Allsvenskan eller 

Superettan, för damer - Damallsvenskan� (kontaktperson 1).  

Svenska friidrottsförbundet (personlig kontakt via mejl, 23 maj 2007) har definierat 

begreppet på följande sätt: �En elitidrottare för oss är en som håller landslagsklass. Den som 

är elitidrottare anpassar resten av livet för att kunna göra den elitsatsning som krävs med två 

pass om dagen alt. 10 -14 pass i veckan. Dvs. Studerar eller jobbar så att detta är möjligt 

med antingen halvtidsjobb eller anpassad studiegång som medger denna idrottssatsning� 

(Engdahl, 2007). 

Målen som har legat till grund för undersökningen har ingått i Richard Coxs (2002) 

�Principer för en effektiv målsättning�. Resultatmål är något mätbart som inriktar sig på 

själva resultatet av en prestation (Weinberg & Gould, 2007), medan prestations mål handlar 

om att göra en sån bra prestation som möjligt utifrån sina egna förutsättningar (Hassmén et 

al., 2003; Weinberg & Gould, 2007). Processmål har fokus på processen som leder fram till 

målet, och det kan handla om att ändra sin teknik eller ett beteende (Cox, 2002; Weinberg & 
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Gould, 2007). Definitionen lång- och kortsiktiga mål hämtades från Cox och Hoover (2002) 

som argumenterar för att långsiktiga mål sträcker sig över en femårsperiod medan kortsiktiga 

mål gäller här och nu.  

 

Tidigare forskning 
Forskning om mål och målsättning har visat sig vara ett välutforskat område, men trots 

dess omfång har forskningen om samband mellan optimism och attityder till olika typer av 

mål varit ofullständig. Det har även varit svårt att hitta jämförande forskning om lagidrottare 

och idrottsutövare som utför sin idrott individuellt. 

Locke och Latham (2002) har under flera decennier forskat om mål och målsättning, 

och de definierar mål som ett objekt eller ett syfte med en handling. Deras forskning har visat 

på att höga prestationer nås då uppgiften är svår, och om man vänder på det, lätta uppgifter 

ger generellt låga prestationer. Det råder med andra ord ett positivt linjärt samband mellan 

svårighetsgraden i målet och en lyckad prestation (Locke & Latham, 2002).  Men även 

personligheten spelar en viktig roll. Människor med högt självförtroende sätter generellt högre 

mål än människor med lågt självförtroende. Ett högt självförtroende leder även till att 

personen blir mer involverad i målet, hittar bättre vägar för att nå sitt mål och kan ta negativ 

kritik på vägen till målet bättre än människor med lågt självförtroende. Locke och Lathams 

forskning visar även på att målsättning leder generellt sätt till en bättre prestation, jämfört 

med om man bara skulle ha utgått från tanken �att göra mitt bästa räcker� (Locke & Latham, 

2002).  

Hinsz och Nickell (2004) har i sin studie kommit fram till att gruppmedlemmar känner 

mer samhörighet till de satta målen än vad enskilda individer utan grupp gör, om de ställs 

inför samma uppgift. Gruppmedlemmar har även en mer positiv attityd till målen, och de 

känner sig mer tillfredställa med sin prestation. Gruppmedlemmar sätter dock lättare mål för 

sig själv och för gruppen som en gemensam enhet, än vad enskilda individer utan 

grupptillhörighet gör. En av orsakerna till detta menar Nickell och Hinsz (2004) är fenomenet 

�social identity�.  

Social identity theory har formulerats av Henri Tajfel och John Turner och teorin tar 

bland annat upp att en grupptillhörighet kan leda till en förbättrad självkänsla då vi får en 

gruppidentitet. Vi känner oss då ett med gruppen och delar dess värderingar och normer. Vi 

får en �vi mot dom känsla�. (Brown, 2000). En positiv gruppidentitet leder till positiva 

attityder till såväl gruppens som till ens egna mål, menar Hinsz och Nickell (2004).  
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När det gällde idrottare som utför sin idrott individuellt, som friidrottare, så menar 

Schweickert (1996) att dessa idrottare utgår från att ha specificerade mål och att det är deras 

egen drivkraft som ger dem framgång.  

Det fanns väldigt mycket forskning kring hur enskilda lagmedlemmars optimism 

påverkar lagets prestation. Är lagmedlemmarna positiva lyckas laget generellt bättre, än lag 

med pessimistiska medlemmar (Demasio, 2006; Watson, Chemers, & Preiser, 2001). Men 

även tränaren spelar en viktig roll. Sagie (1996) har i sin studie tagit upp att är ledaren positiv, 

engagerad och får deltagarna att känna sig delaktiga, så blir oftast även deltagarna mer 

optimistiska. Czech, Burke, Joyner, och Hardy (2002) kom i sin studie fram till att vare sig 

idrottarna är optimister eller pessimister så har de likartade attityder till sina mål. 

  

Frågeställningar  
Fråga 1: Är det någon skillnad mellan fotbollsspelarna och friidrottarna i deras attityd 

till de olika målen? 

Fråga 2: Är det någon skillnad mellan fotbollsspelarna och friidrottarna i avseende på 

LOT?   

Fråga 3: Finns det något samband mellan fotbollsspelarnas och friidrottarnas optimism 

och deras attityder till de olika målen?  
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Metod 
 

Den metod som ansågs vara lämpligast utifrån syftet med studien, var en enkätundersökning 

eftersom syftet reflekterade över frågor som samband och skillnader mellan grupper. Datan 

analyserades sedan med hjälp av statistiskprogrammet SPSS 15.0.  

 

Urval 
Själva urvalsprocessen skedde i två steg. Första skickades eller delades enkäter ut till 

deltagarna utifrån definitionerna av elitidrottare, för att sedan exkludera de enkäter som var 

ofullständigt ifyllda.  

 

Fotbollsspelarna  
Tanken från början var att undersöka fyra slumpvis valda fotbollsklubbar, två damlag 

och två herrlag, utifrån definitionen på elitfotbollsspelare. Det blev slutligen tre lag som valde 

att ställa upp, två damlag och ett herrlag. Antalet fotbollsspelare blev 26 stycken, 13 kvinnor 

och 13 män. Medelåldern var 24år (SD = 4.15), där den yngsta deltagaren var 16år och den 

äldsta 33år. När det gällde antal år inom den nuvarande idrotten så varierade tiden från 8år 

upp till över 20år, med ett medelvärde på 12-19år (SD = .94). När det gällde antal timmar 

fotbollsspelarna lägger ner i veckan på sin idrott så gick intervallet från 8h upp till över 20h i 

veckan, med ett medelvärde på 12-19h/ vecka (SD = 1.03).  

  

Friidrottarna  
När det gällde friidrottarna så valde 33 stycken att ställa upp i undersökningen, 17 män 

och 16 kvinnor. Medelåldern var 24år (SD = 5.01), och där den yngsta deltagaren var 17år 

och den äldsta 34år. Friidrottarnas erfarenheter inom sin idrott varierade från 4år upp till över 

20år, men med ett medelvärde på 12-19år (SD = 1.22). När det gällde antal timmar 

friidrottarna lägger ner i veckan på sin idrott så såg intervallet likadant ut som för 

fotbollsspelarna nämligen från 8h upp till över 20h i veckan, med ett medelvärde på 12-19h/ 

vecka (SD = .74).  

 

 

 



 10

Design 
Beroende på vilken fråga de var som undersöktes så har de beroende och oberoende 

variablerna varierat. För att studera skillnaderna mellan idrott och attityden till de olika 

påståendena, så sattes idrott som den oberoende variabeln och attityderna som den beroende. 

Testet som kördes var en envägs Pillai´s Trace Manova.  På frågan om skillnader mellan LOT 

och idrott, så sattes idrott som den oberoende variabeln och LOT som den beroende. Testet 

som kördes här var en deskriptiv analys. För att testa sambandet mellan idrott, LOT och 

attityden till påståendena så sattes idrott och LOT som beroende variabler och, attityden till de 

olika påståendena som oberoende. Testet som kördes var en multipel regressionsanalys.   

Enkäten var uppbyggd på så vis att det var trettio påstående kring sex olika typer av mål. 

Fördelningen kring vilka påstående som gick under vilka mål, redovisas i bilaga 2 

�Påstående�. Författaren valde att inte använda sig av summerade skalor, utan analyserade 

varje påstående för sig.  Påståendena i enkäten var byggda kring en vasskala, medan 

bakgrundsfrågorna var öppna frågor där man skulle sätta ett kryss vid alternativet som 

passade bäst in eller skriva sin ålder på en linje. LOT-testet i undersökningen var kopierad 

från en vetenskaplig artikel.  

 

Datainsamlingsmetod 
Det har varit syftet med studien som har legat till grund för valet av 

datainsamlingsmetod. Enkäterna skickades ut till respondenterna tillsammans med 

instruktioner om vad undersökningen handlar om, hur enkäten skulle fyllas i, hur resultatet 

kommer att redovisas och hur man kan få tag på författaren. Det togs även upp att alla 

deltagare är anonyma och att det ingår ett personlighetstest som mäter graden av optimism i 

enkäten.  

 

Genomförande 
Undersökningen började med att en pilotstudie gjordes på 10 stycken friidrottare på 

elitnivå, och pilotstudien resulterade i vissa revideringar av enkäten. Den reviderade enkäten 

skickades sedan ut eller delades ut av författaren personligen, utifrån definitionerna av elit 

fotbollsspelare och elit friidrottare. Kontakten med fotbollsspelarna skedde genom deras 

respektive klubbar medan kontakten med friidrottarna har skett via mejl, personliga brev eller 

personliga möten.  
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Instruktionerna som deltagarna fick var att undersökningen skulle handla om 

målsättning, och att det var friidrottare och fotbollsspelare på elitnivå som skulle undersökas. 

Deltagarna har även informerats om hur resultatet kommer att redovisas, i vilket sammanhang 

undersökning görs, att respondenterna är anonyma och hur man får tag på författaren.  

Efter det första urvalet kom 75 enkäter tillbaka ifyllda, av dessa exkluderas 16 i och med 

det andra urvalet. Så totalt har 59 enkäter analyserats och bearbetas med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS 15.0.  

 

Databearbetning 
Datan som ligger till grund för analysen har inhämtats med hjälp av enkäter, som sedan 

kodats med hjälp av statistiskprogrammet SPSS 15.0. Vas-skalorna har kodats in med en 

decimals avrundning, LOT-testet har räknats ut utifrån den mall som finns. I några frågor har 

svaret vänts på, och andra frågor har tagits bort.   

 

Bortfall 
För att minska bortfallet har påminnelser skickats ut efter det att deadlinen gått ut. Men 

det faktiska bortfallet blev slutligen på 21%. Orsaken till bortfallet kan ha berott på att det på 

enkätens förstasida har stått att LOT-testet var ett personlighetstest som mäter graden av 

optimism. Detta kan ha haft en avskräckande effekt på deltagarna. En annan orsak kan vara att 

respondenterna var i olika faser i sina pågående idrottssäsonger, och därmed inte hade tid att 

svara. Sen kan det ha påverkat att författaren bara hade personlig kontakt med friidrottarna, 

medan kontakten med fotbollsspelarna skedde med hjälp av någon medarbetare på klubben.   

 

Reliabilitet och validitet 
Validitet handlar om att man undersöker det man har för avsikt att undersöka medan 

reliabiliteten handlar om tillförlitligheten i studien (Bell, 2000) 

Författaren har utgått från att det var rätt metod som användes utifrån syftet med 

studien, det som sänker reliabiliteten var att studien aldrig har gjorts innan. Att en pilotstudie 

gjordes stärker tillförlitligheten, frågor som ansågs vara otydliga omformulerades och därmed 

minskade risken för feltolkningar. Datan anses även vara relevant eftersom det var rätt 

personer utifrån definitionerna och syftet med studien som har deltagit i undersökningen.  

Enkäten var även byggd kring syftet och frågeställningarna med studien.   
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Det har även använts samma mätinstrument i varje enkät för att mäta vas-skalorna, och 

det är författaren själv som kodat in datan i alla enkäter. Detta leder till att mätningarna gått 

till på samma sätt och att datan har kodats in med samma precision.   
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Resultat  
 

För att analysera målen användes en envägs Pillai´s Trace Manova, och för att studera 

skillnader mellan idrottarna i avseende på LOT används en deskriptiv analys. För att 

undersöka samband mellan idrott, LOT-testet och attityden till påståendena kördes en 

multipel regressionsanalys.  

 

Målen 
En envägs Pillais Trace Manova genomfördes med idrott (friidrott och fotboll) som 

oberoende variabel och med de 30 mål påståendena som beroende variabler. Analysen visade 

på en signifikant övergripande effekt (p<0.001). Nedan redovisas resultaten från de univariata 

F-testen. För medelvärde och standardavvikelse se Bilaga 3 �Medelvärde�.  

Påståendet �Mina mål är inte specificerade utan jag gör alltid mitt bästa� visade en 

signifikant skillnad mellan idrotterna. Fotbollsspelarna var mer positiva än friidrottarna till 

påståendet [F(1,58)=7.23, p=0.009].  

Påståendet �Jag värderar målen för min träning högre än målen inför en match/tävling� 

visade en signifikant skillnad mellan idrotterna. Friidrottarna var mer positiva än 

fotbollspelarna till påståendet [F(1,58)=6.07, p=0.017]. 

Påståendet �Jag föredrar att ha klara strategier för hur jag skall uppnå mina mål� 

visade en signifikant skillnad mellan idrotterna. Friidrottarna var mer positiva än 

fotbollsspelarna till påståendet [F(1,58)=4.08, p=0.048].  

Påståendet �Mina individuella mål är viktigast � visade en signifikant skillnad mellan 

idrotterna. Friidrottarna var mer positiva än fotbollsspelarna till påståendet [F(1,58)=29.96, 

p<0.001] 

Påståendet �Det är viktigt för mig att ha mätbara mål så att jag kan jämföra mig med 

andra� visade en signifikant skillnad mellan idrotterna. Friidrottarna var mer positiva än 

fotbollsspelarna till påståendet [F(1,58)=4.98, p=0.030). 

Påståendet �Mitt främsta mål handlar om att vinna och att vara bättre än andra� visade 

en signifikant skillnad mellan idrotterna. Fotbollsspelarna var mer positiva än friidrottarna till 

påståendet [F(1,58)=11.61, p=0.001].  

Påståendet �Jag föredrar att ha konkreta delmål uppsatta� visade en signifikant skillnad 

mellan idrotterna. Friidrottarna var mer positiva än fotbollsspelarna till påståendet 

[F(1,58)=7.23, p=0.009].  
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Påståendet �Då jag vet min egen kapacitet behöver jag inte använda mig av 

målsättning� visade en signifikant skillnad mellan idrotterna. Fotbollsspelarena var mer 

positiva än friidrottarna till påståendet [F(1,58)=10.67, p=0.002]. 

Påståendet �Tillsammans med min tränare har jag satt upp resultatmål för min träning� 

visade en signifikant skillnad mellan idrotterna. Friidrottarna var mer positiva än 

fotbollsspelarna till påståendet [F(1,58)=16.66, p<0.001]. 

Påståendet �Tillsammans med min tränare har jag satt upp mål för hur jag kan 

förbättra min träning� visade en signifikant skillnad mellan idrotterna. Friidrottarna var mer 

positiva än fotbollsspelarna till påståendet [F(1,58)=17.52, p<0.001]. 

Påståendet �Tillsammans med min tränare har jag satt upp mål för hur jag skall bli 

bättre i min idrott� visade en signifikant skillnad mellan idrotterna. Friidrottarna var mer 

positiva än fotbollsspelarna till påståendet [F(1,58)=21.40, p<0.001]. 

Påståendet �Tillsammans med min tränare har jag satt upp kortsiktiga mål för min 

träning� visade en signifikant skillnad mellan idrotterna. Friidrottarna var mer positiva än 

fotbollsspelarna till påståendet [F(1,58)=48.08, p<0.001]. 

Påståendet �Tillsammans med min tränare har jag satt upp långsiktiga mål för min 

träning� visade en signifikant skillnad mellan idrotterna. Friidrottarna var mer positiva än 

fotbollsspelarna till påståendet [F(1,58)=29.33, p<0.001]. 

Påståendet �Jag tycker det är viktigt att tillsammans med tränaren utvärdera målen� 

visade en signifikant skillnad mellan idrotterna. Friidrottarna var mer positiva än 

fotbollsspelarna till påståendet [F(1,58)=7.95, p=0.007].  

 

Optimism  
Den deskriptiva analysen visade att friidrottare (M=24.27, SD=3.96) var mer 

optimistiska jämfört med fotbollsspelarna (M=21.88, SD=4.26), analysen var signifikant 

[F(1,58)=4.96, p= 0.030].  

 

Samband  
Den multipla regressionsanalysen över variablerna idrott, LOT och attityden de olika 

påståendena visade bara ett signifikant värde. Påståendet �Jag tycker det är viktigt att 

tillsammans med tränaren utvärdera målen� hade en direkt effekt med variabeln idrott på       

-1.199, och en indirekt effekt på variablerna idrott via LOT på -0.005. Medan den totala 

effekten av variabeln idrott var på -1.204. Regressionens R2-värde var 0.199, vilket innebär 
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att idrott och LOT-testet står för 19.9% av den totala variansen i regressionen. Hela 

sambandet visualiseras i Bild 1 �Samband över Idrott, LOT och påstående 30�.  

 

Bild 1. Samband över Idrott, LOT och påstående 30 

 

*p<0.05 

 

 

 

Idrott �Jag tycker det är viktigt att tillsammans 
med tränaren utvärdera målen� 

LOT 

-1.199* 

-0.034* 0.153*
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Diskussion 
 

Datan visade sig vara normalfördelad och grupperna som jämfördes var homogena i avseende 

på antal, ålder, kön, hur många timmar idrottarna lägger ner på sina idrotter och hur länge 

idrottarna har hållit på med sina respektive idrotter. Bortfallet var dock högre bland 

fotbollsspelarna, vilket kan bero på att författaren inte hade någon personlig kontakt med 

dessa deltagare. Nästan ingen utav de tillfrågade friidrottarna valde att säga nej till att delta i 

undersökningen.   

Studiens resultat visade att det fanns vissa skillnader i hur fotbollsspelarna och 

friidrottarna värderar påståendena om målen, men det går inte att sätta in deltagarna i ett fack. 

Som att fotbollsspelarna skulle vara mer resultatinriktade medan friidrottarna skulle vara mera 

prestationsinriktade. Det gick inte med andra ord att se mönster i analyserna, utan deltagarna 

tog helt enkelt ställning till varje påstående för sig. Ställningstagandet på det ena påståendet 

påverkade inte utfallet på kommande påstående.     

Locke och Latham (2002) menar att mål leder till en bättre prestation, jämfört med om 

man bara skulle ha utgått från tanken �att göra mitt bästa räcker�. Så prestations mål som 

handlar om att göra en bra prestation utifrån sin egen förmåga (Hassmén et al., 2003; 

Weinberg & Gould, 2007) borde inte värderas högt i denna studie. För värdesätter man 

prestation mål högt så borde man ha svårt att nå framgång enligt Locke och Lathams 

tankesätt, men deltagarna i studie har kommit så högt man kan komma inom svensk idrott. 

Dom har nått elitnivån, därför borde påståendena om prestations mål inte värderas högt av 

deltagarna. Men studiens resultat visar att deltagarna värderar påståenden som bygger på 

prestations mål högt, så man kan med andra ord nå framgång genom att ha positiva attityder 

till prestations mål. Påståendet �Mina mål är inte specificerade utan jag gör alltid mitt bästa� 

visade att fotbollsspelarna var mer positiva än friidrottarna, men påståendet värderades ändå 

högt av båda grupperna.  

Hinsz och Nickell (2004) menar att gruppmedlemmar har en mer positiv attityd till mål 

jämfört med människor som saknar grupptillhörighet. Detta innebär att fotbollsspelarna skulle 

vara mer positiva än friidrottarna till påståendena. Studiens resultat visade att detta 

resonemang inte stämde fullt ut. Bland de signifikanta resultaten i studien så var friidrottarna 

överlag mer positiva än fotbollsspelarna dvs. bland de signifikanta resultaten så var 

friidrottarna positivare till fler påståenden än fotbollsspelarna. Fast om man tänker lite längre 

så tillhör även friidrottarna en grupp. De tävlar i och för sig individuellt och sätter individuella 
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mål, men i ett tävlingssammanhang tävlar de för en klubb eller för ett land. Så det här med 

social identity som var ett av Hinsz och Nickells (2004) argument kan även infinna sig hos 

friidrottarna. En tävlingsdräkt som visar var man hör hemma kan skapa en �vi mot dom 

känsla�, oberoende idrott. Friidrottarna värderade dock målet �Mina individuella mål är 

viktigast� högre än fotbollsspelarna vilket kanske kan förklaras med att friidrottarna är 

individuella i tävlingssammanhang. Det är enbart deras egen prestation som räknas. En 

fotbollsspelare är beroende av de andra i laget, och kan inte sätta sig själv i centrum på samma 

sätt som en friidrottare kan göra. Fotbollsspelet hade inte fungerat då.  

Studiens resultat visade att friidrottarna var mer optimistiska än fotbollsspelarna, vilket 

avlästes utifrån den deskriptiva analysen från LOT-testet. Men varken fotbollsspelarna eller 

friidrottarna var direkta pessimister, utan båda grupperna hade generellt ett högt tal på LOT-

testet.  Den mesta forskningen om optimism i idrottssammanhang var riktad mot hur enskilda 

individer i ett lag kan påverka lagets prestation genom sin eller sina tränares optimistiska 

läggning (Demasio, 2006; Sagie, 1996; Watson et al., 2001). Men Czech, Burke, Joyner, och 

Hardy (2002) kom fram till att optimister och pessimister har samma attityder till sina mål, 

oberoende idrott. Den här studien tar inte upp hur enskilda individer påverkar sitt lag, utan 

studien har haft sitt fokus på den enskilda individen så det går inte att göra några jämförelser 

med Demasio (2006) och Watsons (2001) studier. Däremot var friidrottarna mer positiva än 

fotbollsspelarna till alla påstående som handlade om att tillsammans med sin tränare sätta 

eller utvärdera mål. En orsak till detta kan vara att friidrottarna samarbetar mer individuellt 

med sin tränare, det kan även vara så att friidrottarna blir mer påverkade av tränarens 

optimism och engagemang eftersom den riktas direkt mot den enskilda individen. En tränare 

för ett lag riktar engagemanget mot hela laget och inte mot en specifik person på samma sätt.  

Däremot stämde Czech, Burke, Joyner, och Hardys (2002) resultat in även på den här studien. 

Den multipla regressionsanalysen gav bara ett signifikant resultat mellan idrott, LOT och 

attityden till påståendena, och av detta dras slutsatsen att det inte finns något samband mellan 

variablerna. Optimister och pessimister har samma attityder till målen, oberoende vilken 

idrott de tillhör.   

Så för att återkoppla till frågeställningarna. �Är det någon skillnad mellan 

fotbollsspelarna och friidrottarna i deras attityd till de olika målen?� Ja, det fanns en skillnad 

mellan fotbollsspelarna och friidrottarna i deras attityder till de olika målen. Friidrottarna var 

mer positiva än fotbollsspelarna till alla påståenden som handlade om tränarens roll, men 

förutom det gick det inte att se några mönster i datan. �Är det någon skillnad mellan 

fotbollsspelarna och friidrottarna i avseende på LOT?� Ja, friidrottarna var mer optimistiska 



 18

än fotbollspelarna i avseende på LOT, men båda grupperna hade högt medelvärde på testet. 

�Finns det något samband mellan fotbollsspelarnas och friidrottarnas optimism och deras 

attityder till de olika målen?� Det fanns ett signifikant samband mellan idrott, optimism och 

attityden till målen, men slutsatsen var ändå att det inte finns samband mellan variablerna.  

 

Begränsningar och problem  
Ett problem med undersökningen har varit att tiden för insamlandet av data blev 

utdragen och att deadlinen fick flyttas fram vid ett flertal tillfällen. Deltagarna var i olika faser 

i sina idrottssäsonger och hade inte tid att svara. En annan begränsning var att enkäten var 

egengjord, instruktionerna visade sig vara otydliga och kunde ha omformulerats. Det visade 

sig även i slutfasen att fler påståenden kunde ha tagits bort då reliabiliteten inte var tillräcklig.  

I en av enkäterna kommenterades det att tiden idrottarna lägger ner på sin idrott varierar 

beroende på om det är idrottssäsong eller ej. Detta har inte tillräckligt beaktats i enkäten. En 

annan begränsning men också möjlighet har varit att det fanns lite forskning inom detta 

område, området anses vara outforskat.  

Sen ett problem var att kontakten med fotbollsspelarna skedde genom någon annan 

medan kontakten med friidrottarna skedde i direktkontakt, detta kan ha påverkar deltagare 

antalet eftersom nästan alla friidrottare tackade ja medan väldigt många fotbollsspelare av 

okänd anledning valde att inte delta.  

 

Fortsatt forskning  
Vill man forska vidare på området finns det mycket som skulle kunnas göra. Man skulle 

kunna ta med fler olika typer av idrottsgrenar, man hade även kunnat komplettera 

undersökningen med intervjuer för att få en så bred bild som möjligt av idrottsutövarnas 

attityder till olika mål. Man skulle kunna ha undersökt fler typer av mål. Möjligheterna att 

fortsätta forskningen är oändliga eftersom så lite forskning har gjorts inom området.  
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Bilaga 1 Enkäten 

Undersökning om målsättning 

 
Det här är en undersökning om målsättning och resultatet kommer att analyseras utifrån två 

grupper, friidrottare och fotbollsspelare.  

 

Själva undersökningen består av två delar, dels av en enkät men även av ett personlighetstest.   

 

I fråga 1,3, 4, 5 och 6: skall du sätta ETT kryss i det alternativ som passar bäst. 

 

I fråga 2: skall du skriva in din ålder på linjen.  

 

I fråga 7: kommer olika påståenden som du skall ta ställning till genom att sätta ett kryss på 

linjen där du tycker det passar bäst. Här nedan följer ett exempel�  

 
Jag tycker det är viktigt att sätta mål 

                                                                       x 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
 
Krysset på linjen sätts efter vad du tycker. I detta exempel instämmer jag i att det är viktigt att 
sätta mål, därför kommer krysset närmare �instämmer helt� än �instämmer inte alls�.   
 
Fråga 8: är ett personlighetstest som mäter graden av optimism och hur du fyller detta finns 

instruktioner på under frågan.   

 

Resultaten av undersökningen kommer att redovisas i form av en uppsats, som under hösten 

kommer att publiceras på Internet i en databas vid namn DIVA. I och med att uppsatsen 

publiceras blir det en offentlig handling och kan hittas via sökmotorerna Google, Altavista 

osv. Alla resultat kommer att behandlas konfidentiellt, och det innebär att det bara är jag som 

författare som vet vem som har svarat vad.  

 

Tack för din medverkan! 

//Magdalena Wänerstam, psykologistudent på Karlstads universitet 

magdwane01@student.kau.se 
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1.  Kön: Sätt ett kryss i rutan  
 
Man   
Kvinna    
 
 

2. Ålder: Skriv din ålder på linjen __________ 
 
 
3. Idrott: Sätt ett kryss i rutan  

 
Friidrott   
Fotboll   
 
 

4. Antal år inom din nuvarande idrott: sätt ett kryss i det alternativ som passar 
bäst  

 
1-3   
4-7   
8-11   
12-15   
16-19   
20-   
 
 

5. Hur många timmar i veckan lägger du ner på din idrott?: sätt ett kryss i 
det alternativ som passar bäst  

 
1-3   
4-7   
8-11   
12-15   
16-19   
20-   
 
 

6. Senaste avslutad utbildning: sätt ett kryss i det alternativ som passar bäst  
 
Grundskolan    
Gymnasiet   
Eftergymnasial utbildning, komvux, folkhögskola, KY-utbildning  osv    
Högskola/universitet    
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7. Hur värderar du följande påstående? Sätt ett kryss på linjen. 
 
Generella mål� 
 
Jag får ett ökat självförtroende när jag uppnår något av mina mål 

 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
 
 
Jag tycker det är viktigt att sätta långsiktiga mål 

 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
 
 
Mina kortsiktiga mål är enkla att uppfylla 

 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
 
 
En tävling/match är ett bra mått på hur bra jag lyckats med min träning 

 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
 
 
Mina mål är inte specificerade utan jag gör alltid mitt bästa 

 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
 
 
Det är viktigt för mig att ha en tydlig målsättning med min idrott 

 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
 
 
Jag värderar målen för min träning högre än målen inför en match/tävling  

 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
 
 
Jag tycker det är viktigt att sätta mål för vad jag vill prestera med min idrott 

 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
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Jag tycker det är viktigt att aktivt jobba med min målsättning  
 

 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
 
 
Jag tycker det är viktigt att jag får feedback på det jag gör 

 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
 
 
Jag föredrar att ha klara strategier för hur jag skall uppnå mina mål 

 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
 
 
Det är viktigt för mig att ha tydliga resultatmål inför varje tävling/match  

 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
 
 
Mina individuella mål är viktigast  

 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
 
 
Jag fokuserar bara på en tävling/match i taget 

 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
 
 
Det är känslan när jag uppnått ett mål som är viktigt, inte resultatet   

 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
 
 
Jag har en uttalad målsättning för vad jag vill åstadkomma inom min idrott   

 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
 
 
Mitt mål är att fortfarande vara aktiv på samma nivå eller bättre om 3år  

 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
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Jag tycker det är viktigt att ha en positiv attityd till mina mål  
 

 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
 
 
Det är viktigt för mig att ha mätbara mål så att jag kan jämföra mig med andra 

 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
 
 
Mitt främsta mål handlar om att vinna och att vara bättre än andra 

 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
 
 
Ett viktigt mål för mig är att hela tiden arbeta med att förbättra min teknik 

 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
 
 
Jag föredrar att ha konkreta delmål uppsatta 

 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
 
 
Då jag vet min egen kapacitet behöver jag inte använda mig av målsättning 

 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
 
 
Jag har mål för hur jag vill utvecklas  

 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
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Tillsammans med min tränare� 
 
Tillsammans med min tränare har jag satt upp resultatmål för min träning 

 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
 
 
Tillsammans med min tränare har jag satt upp mål för hur jag kan förbättra min träning 

 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
 
 
Tillsammans med min tränare har jag satt upp mål för hur jag skall bli bättre i min idrott 

 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
 
 
Tillsammans med min tränare har jag satt upp kortsiktiga mål för min träning 

 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
 
 
Tillsammans med min tränare har jag satt upp långsiktiga mål för min träning 

 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
 
 
Jag tycker det är viktigt att tillsammans med tränaren utvärdera målen 

 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
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8. Life Orientation Test (LOT) 
 
Följande påstående handlar om Dig själv. Du ska tala om hur bra du tycker följande påstående 
stämmer in just på dig. Det finns inga rätt eller fel. Försök att besvara påstående ärligt och låt 
inte svaret på förgående fråga påverka svaret på nästa. För varje påstående finns följande 
svarsalternativ att följa på.  
 
                

0 =stämmer inte alls  
   1 = stämmer inte  
   2 = stämmer delvis 
   3 = stämmer 
   4 = stämmer precis  
 
Ringa in en siffra för att markera ditt svar! 
 
1.I osäkra tider väntar jag mig vanligen det bästa   0 1 2 3 4 
       
2.Jag har lätt för att slappna av   0 1 2 3 4 
       
3.Om något går fel så händer det mig  0 1 2 3 4 
       
4.Jag ser alltid det positiva i allt  0 1 2 3 4 
       
5.Jag är optimistisk om min framtid  0 1 2 3 4 
       
6.Jag har stor glädje av mina vänner  0 1 2 3 4 
       
7.Det är viktigt för mig att vara sysselsatt  0 1 2 3 4 
       
8.Jag tror sällan att det ska gå bra för mig  0 1 2 3 4 
       
9.Det blir aldrig som jag vill  0 1 2 3 4 
       
10. Jag har lätt för att bli upprörd   0 1 2 3 4 
       
11. Jag tror på att �det finns inget ont som inte har nått gott med sig�  0 1 2 3 4 
       
12. Egentligen räknar jag inte med att det skall gå bra för mig   0 1 2 3 4 
 
Källa: Scheier & Carver (1985) 
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Bilaga 2 Påstående  

Generella mål 
• Jag får ett ökat självförtroende när jag uppnår något av mina mål 
• Det är viktigt för mig att ha en tydlig målsättning med min idrott 
• Jag tycker det är viktigt att aktivt jobba med min målsättning  
• Jag tycker det är viktigt att jag får feedback på det jag gör 
• Jag föredrar att ha klara strategier för hur jag skall uppnå mina mål 
• Jag har en uttalad målsättning för vad jag vill åstadkomma inom min idrott   
• Då jag vet min egen kapacitet behöver jag inte använda mig av målsättning 
• Jag har mål för hur jag vill utvecklas  
• Jag tycker det är viktigt att tillsammans med tränaren utvärdera målen 
 

Långsiktiga mål  
• Jag tycker det är viktigt att sätta långsiktiga mål 
• Mitt mål är att fortfarande vara aktiv på samma nivå eller bättre om 3år  
• Tillsammans med min tränare har jag satt upp långsiktiga mål för min träning 

 
Kortsiktiga mål 

• Mina kortsiktiga mål är enkla att uppfylla 
• Jag föredrar att ha konkreta delmål uppsatta 
• Tillsammans med min tränare har jag satt upp kortsiktiga mål för min träning 

 
Resultat mål 

• En tävling/match är ett bra mått på hur bra jag lyckats med min träning 
• Det är viktigt för mig att ha tydliga resultatmål inför varje tävling/match  
• Jag fokuserar bara på en tävling/match i taget 
• Det är viktigt för mig att ha mätbara mål så att jag kan jämföra mig med andra 
• Mitt främsta mål handlar om att vinna och att vara bättre än andra 
• Tillsammans med min tränare har jag satt upp resultatmål för min träning 
 

Process mål 
• Jag värderar målen för min träning högre än målen inför en match/tävling 
• Jag tycker det är viktigt att ha en positiv attityd till mina mål  
• Ett viktigt mål för mig är att hela tiden arbeta med att förbättra min teknik 
• Tillsammans med min tränare har jag satt upp mål för hur jag kan förbättra min 

träning 
 
Prestation mål 

• Jag tycker det är viktigt att sätta mål för vad jag vill prestera med min idrott 
• Mina individuella mål är viktigast  
• Mina mål är inte specificerade utan jag gör alltid mitt bästa 
• Det är känslan när jag uppnått ett mål som är viktigt, inte resultatet   
• Tillsammans med min tränare har jag satt upp mål för hur jag skall bli bättre i min 

idrott 
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Bilaga 3 Medelvärde  

Tabell 1 över medelvärde och standardavvikelse på påståendena i förhållande till de 
olika idrotterna  

Påstående Friidrottare Fotbollsspelare 
 Medelvärde 

(standardavvikelsen)
Medelvärde 

(standardavvikelsen)
Mina mål är inte specificerade utan jag gör 
alltid mitt bästa 
 

3.948 (3.23) 6.012 (2.48) 

Jag värderar målen för min träning högre än 
målen inför en match/tävling 
 

4.379 (2.53) 2.831 (2.22) 

Jag föredrar att ha klara strategier för hur jag 
skall uppnå mina mål 
 

7.482 (2.42) 6.262 (2.14) 

Mina individuella mål är viktigast  
 

8.515 (1.47) 5.858 (2.24) 

Det är viktigt för mig att ha mätbara mål så att 
jag kan jämföra mig med andra 
 

5.627 (2.71) 3.969 (2.99) 

Mitt främsta mål handlar om att vinna och att 
vara bättre än andra 
 

4.194 (3.14) 6.781 (2.54) 

Jag föredrar att ha konkreta delmål uppsatta 
 

6.839 (2.37) 5.212 (2.33) 

Då jag vet min egen kapacitet behöver jag inte 
använda mig av målsättning 
 

1.830 (1.83) 3.788 (2.76) 

Tillsammans med min tränare har jag satt upp 
resultatmål för min träning 
 

7.158 (2.91) 3.804 (3.40) 

Tillsammans med min tränare har jag satt upp 
mål för hur jag kan förbättra min träning 
 

7.836 (2.33) 4.615 (3.56) 

Tillsammans med min tränare har jag satt upp 
mål för hur jag skall bli bättre i min idrott 
 

7.709 (2.79) 4.023 (3.33) 

Tillsammans med min tränare har jag satt upp 
kortsiktiga mål för min träning 
 

7.782 (1.78) 3.415 (3.02) 

Tillsammans med min tränare har jag satt upp 
långsiktiga mål för min träning 
 

7.700 (2.93) 3.473 (3.03) 

 
 

 


