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Abstrakt 

Syftet med föreliggande studie var att identifiera huruvida det finns ett samband mellan dagens 

svenska elitorienterares måltyper och deras idrottsliga framgång. Detta genom att analysera 

deras motivationsfaktorer baserat på 2x2 achievement goal framework. 80 svenska 

elitorienterare svarade på enkäten 2 x 2 Achievement Goal Questionnaire for Sport samt 

rapporterade det gångna årets träningsmängd och nuvarande rankingpoäng i det svenska 

rankingsystemet. Genom regressionsanalys påvisades bland måltyperna inga signifikanta 

prediktorer för deltagarnas prestation. Med hjälp av en ANOVA visade resultatet att mastery 

approach goals var signifikant mer vanligt förekommande än de övriga måltyperna. Den 

uteblivna prediktorn på prestation står i kontrast till tidigare forskning varför ytterligare 

forskning krävs för att identifiera orsakerna. Det faktum att mastery approach goals är 

signifikant mer vanligt förekommande än de övriga måltyperna är en god förutsättning som kan 

utnyttjas genom att tydlig fokusera på individuell utveckling med specifika målsättningar för 

respektive orienterare. 

 

Nyckelord: Idrottspsykologi, Målsättning, 2x2 achievement goal framework, Prestation, 

Orientering 
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Introduktion 

Syftet med föreliggande studie är att identifiera huruvida det finns ett samband mellan dagens 

svenska elitorienterares måltyper och deras idrottsliga framgång. Måltypen beskriver om 

atletens motivation grundar sig på en absolut alternativt relativ prestationsförbättring samt 

huruvida den ger uttryck för att sträva efter att uppnå alternativt undvika något. I dagens svenska 

elitidrottsmiljöer läggs det stor vikt vid fysisk och teknisk träning. För att nå idrottslig framgång 

på toppnivå krävs en fysik i toppklass och ett ofta nära fulländat tekniskt utförande (Lundqvist, 

2006). Idrottare i toppskiktet av sina respektive idrotter är inte sällan på en hög och ofta 

likvärdig nivå i dessa båda aspekter och det som fäller avgörandet i många tävlingar är istället 

förmågan att prestera på toppen av sin kapacitet när det gäller som mest (Lundqvist, 2006). 

Vid sidan om idrottsliga resultat är en inneboende motivation en av de viktigaste 

utkomsterna vid prestationsbaserade aktiviteter (Harackiewicz, Barron, Pintrich, Elliot, & 

Thrash, 2002). Prestations- eller kompetensbaserade mål (mastery approach goals) har visat sig 

vara en positiv prediktor till både idrottslig framgång och inneboende motivation (Li, Chi, Yeh, 

Guo, Ou & Kao, 2011; Duda, Chi, Newton, Walling, & Catley 1995). Trots det fann Li et al. 

(2011) i en studie av handbollsspelare och deras grad av motivation baserat på 2 x 2 

achievement goal framwork (AGF) att förekomsten av denna typ av mål i liten utsträckning 

skilde sig från förekomsten av resultatbaserade mål (performance approach goals). 

Inneboende motivation och dess betydelse för hög prestation beskrivs i self determination 

theory (Ryan & Deci, 2017), en teori som utgår ifrån att människan har en inneboende drivkraft 

att under rätt förutsättningar utveckla sin fulla potential. För att denna motivation ska infinna 

sig krävs dock en känsla av kompetens, självbestämmande och social meningsfullhet. Deci 

(1971) visade hur den inneboende motivationen långsiktigt skapar drivkraft och prestation. När 

en tillkommande yttre motivation i form av en belöning tillfördes påverkades prestationen 

ytterligare i positiv riktning men när belöningen sedermera avlägsnades återgick prestationen 

till en nivå som var lägre än innan belöningen tillfördes.  

 

Inom den traditionella idrottspsykologin behandlas ett antal olika dimensioner av 

målsättning. Vanliga uppdelningar är resultat-, prestation- och processbaserade samt kort- och 

långsiktiga mål men även aspekter som målens specificitet och huruvida de är realistiska berörs 

(Weinberg & Gould, 2007). Vad som däremot sällan berörs är på vilket sätt målen formuleras 

ur ett motivationsperspektiv. Något som däremot Elliot och McGregor (2001) lägger stor vikt 

vid i sin modell AGF. En modell som bygger vidare på det arbete som Ames och Archer (1988) 

utförde där de föreslog en dikotom uppdelning i mastery- och performancebaserade mål. Fokus 
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för detta arbete var att hitta en målsättningsmodell för akademisk framgång. Modellen har 

senare förekommit i flera varianter exempelvis Dweck och Leggett (1988) och utvecklades av 

Elliot och Harackiewicz (1996) till en trikotom uppdelning i mastery-, performance- och 

performance avoidance-baserade mål. Modellen utvecklades sedan ytterligare av Elliot och 

McGregor (2001) genom att föreslå att även mastery goals kan delas i dimensionen approach 

och avoidance. Detta bidrag gjorde att modellen bestod av en matris med fyra kvadranter; 

mastery approach goals – mål med fokus att uppnå en ny kompetens eller prestation, mastery 

avoidance goals – mål med fokus att undvika att prestera sämre än tidigare eller att gå miste om 

att lära sig något nytt, performance approach goals – mål med fokus att uppnå ett resultat i 

relation till någon annan, och performance avoidance goals – mål med fokus att undvika att 

uppvisa svaghet i relation till någon annan. Elliot (1999) förutsåg att mastery och performance 

approach goals på ett positivt sätt korrelerar med önskvärda effekter som att exempelvis 

framkalla positiv motivation. Skillnaden i effekt de båda målen emellan är enligt Elliot att 

mastery approach goals resulterar i en motivation att öka sin kompetens oberoende av andras 

standard, eller en inneboende motivation, medan performance approach goals istället skapar en 

motivation som bygger på att öka kompetensen i relation till vad som externt sett anses vara en 

god kompetens eller prestation, en yttre motivation. Gällande mastery och performance 

avoidance goals leder de till mer oönskade konsekvenser där performance avoidance är den 

typen av mål med sämst utkomst (Elliot, 1999). 

AGF är en modell som trots att den väl låter sig appliceras på en prestationsbaserad miljö 

som idrott sällan förekommer inom idrottsrelaterade studier (Li et al., 2011). De studier som 

genomförts på området har, dock inte samstämmigt, visat att det förutom en positiv 

korrelationen mellan mastery approach goals och prestation också finns en negativ korrelation 

mellan performance avoidance goals och prestation (Li et al., 2011). Dessa fynd ligger i linje 

med vad Elliot och McGregor (2001) förutspådde när de skapade sin modell. Vidare visade Li 

(2013) att det dessutom finns en positiv korrelation mellan båda typer av avoidance goals och 

kognitiv likväl som somatisk oro (anxiety) inför tävling, en positiv korrelation mellan mastery 

approach goals och självförtroende inför tävling, samt en negativ korrelation mellan 

performance avoidance goals och självförtroende inför tävling. Självförtroende i sin tur har 

bland golfare visat sig korrelera positivt till prestation men somatisk oro däremot negativt 

korrelera till prestation (Lundqvist, 2006). Antalet idrottsrelaterade studier är dock få vilket gör 

det svårt att dra några tydliga slutsatser för de olika typerna av mål och dess konsekvenser.  

Även Ericsson och Pool (2019) beskriver betydelsen av mastery approach goals för att uppnå 

framgång inom idrott eller något annat prestationsbaserat område. Utöver vikten av en 
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ändamålsenlig målsättning pekar de också på den träning som måste genomföras för att 

utveckla en kompetens. Målsättningen i sig är så att säga verkningslös om inte träningen 

genomförs. På samma sätt kan också träningen, när prestationsförmågan nått en viss nivå, vara 

i stort sett verkningslös om målsättningen inte är den rätta (Ericsson & Pool, 2019). Detta 

förefaller åtminstone vara fallet för den kognitiva utveckling som i sin tur påverkar teknik och 

mental styrka inom idrotten. Ericsson och Pool (2019) beskriver träningen av den kognitiva 

förmågan på samma sätt som den fysiska. För att nå ny kunskap och förbättrad kapacitet krävs 

det att förmågan utmanas utanför komfortzonen precis som en löpare under en begränsad tid 

springer en intervall i något högre fart än vad som är bekvämt under längre perioder för att på 

så sätt putta gränsen för sin kapacitet framför sig och hela tiden bli lite snabbare. På samma sätt 

måste tekniska och mentala förmågor utmanas för att ständigt utvecklas annars avstannar 

utvecklingen och atleten tränar istället på att göra det som den redan behärskar. Med rätt typ av 

målmedveten träning med fokus på att ständigt utmana sin komfortzon med motsvarande 

mastery approach goals som utgångspunkt kan dock övning ge färdighet bortom de gränser som 

idag har uppnåtts (Ericsson & Pool, 2019). Att kontinuerlig träning utförd upprepade gånger 

långsiktigt utvecklar en bättre prestationsförmåga för specifika idrottsmoment är något som 

även Panchuk, Spittle, Johnston, och Spittle (2013) fann i sin studie med australiensiska 

fotbollsspelare. 

Vidare belyser Ericsson och Pool (2019) betydelsen av att skapa mentala representationer 

för att utveckla och förfina utföranden av exempelvis idrottsliga moment. Det kan röra sig om 

tekniskt komplexa moment som utförs inom konståkning eller simhopp men också till synes 

mer simpla men än så viktiga moment som att utveckla ett energieffektivt löpsteg för en 

maratonlöpare. Detta är något som även visat sig gälla för musiker som också kan betraktas 

som en prestationsbaserad sysselsättning. Hallam et al. (2012) fann i en studie av över 3000 

musiker att de skickligaste musikerna var de som hade mest utvecklade och komplexa mentala 

representationer. Dessa bestod inte enbart av en representation av ljudet utan också av den 

taktila känslan att spela det aktuella stycket. Den mentala representationen i kombination med 

träningen beskriver Ericsson och Pool (2019) som den goda cirkeln. Genom att träna finslipas 

färdigheten vilket samtidigt gör att den mentala representationen förfinas och genom att den 

mentala representationen förfinas finslipas färdigheten genom ytterligare träning. Hela detta 

resonemang som bygger på att förfina sin färdighet till ständigt nya nivåer bygger på mastery 

approach goals, en motivation att förbättra sin prestation i relation till sin egen nuvarande nivå 

(Elliot, 1999). 
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En individs målsättning utgår inte enbart från någon enstaka av de fyra kvadranterna i AGF. 

Conroy, Elliot och Hofer (2003) utvecklade enkäten 2 x 2 Achievement Goal Questionnaire for 

Sport (AGQ-S) för att mäta i vilken grad en individ motiveras utifrån de fyra olika måltyperna. 

Enkäten består av tolv påståenden, tre för varje måltyp, där individen ombeds svara på en 

sjugradig Likertskala huruvida påståendet beskriver en bild som är 1: Inte alls som jag till 7: 

Precis som jag. Svaren summeras sedan så att en genomsnittspoäng för respektive kvadrant 

erhålls. På så vis skapas en bild över vilken eller vilka av kvadranterna som är dominerande för 

respondenten. 

De få studier som genomförts med fokus på AGF och idrott har primärt undersökt sambandet 

mellan målsättningen och prestation för lagidrottare eller sambandet mellan målsättningen och 

upplevd oro, självförtroende och motivation (Li et al., 2011; Li, 2013; Adie, Duda & 

Ntoumanis, 2010). En individuell idrott som orientering skiljer sig dock från lagidrotter på så 

vis att en utövare i tävlingssammanhang är helt utelämnad till sig själv och inte på något sätt 

kan förlita sig på lagkamrater och i många fall inte ens direkt påverkas av sina motståndare. Li 

et al. (2011) valde i sin studie av handbollsspelare att använda sig av tränarens subjektiva 

bedömning för att operationalisera prestationsförmågan hos spelarna. Detta beskriver Li et al. 

(2011) som bidragande till att reliabiliteten i resultatet kan ifrågasättas. För en individuell 

idrottare som vid tävling bedöms utifrån sin individuella prestation i relation till sina 

konkurrenter finns det andra möjligheter att operationalisera prestationsförmåga. För 

orienteringssporten finns det i Sverige exempelvis ett rankingsystem som bygger på respektive 

löpares sex bästa individuella prestationer under de senaste tolv månaderna (Svenska 

Orienteringsförbundet, 2019). 

En annan tydlig skillnad mellan lagidrott och individuell idrott är det faktum att sociala 

komponenter lagmedlemmarna emellan har en effekt på resultatet för ett lag. Något som inte 

förekommer på motsvarande sätt för en individuell atlet. Ringelmann fann i slutet på 1800-talet 

den så kallade Ringelmanneffekten som idag är mer känd som social loafing vilket på svenska 

brukar översättas till social maskning (Weinberg & Gould, 2007). Genom att låta individer var 

och en för sig och i lag utföra en dragkampsövning påvisade Ringelmann att lagprestationen 

var sämre än summan av de individuella prestationerna varpå slutsatsen drogs att individer i 

större utsträckning maskar och inte gör sitt bästa i sammanhang där de är en del av ett lag 

jämfört med om de är ensamma och hela deras individuella bidrag till prestationen är synligt 

(Ingham, Levinger, Graves & Peckham, 1974). Senare studier har visat att effekten av social 

maskning minskar men fortsatt förekommer om individerna som deltar i laget har 6 – 8 års 
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erfarenhet av lagidrott (Czyż, Szmajke, Kruger & Kübler, 2016). Ytterligare erfarenhet 

påvisade dock ingen ytterligare effekt av minskad social maskning.  

Social maskning är ett exempel på vad Steinberg och Gould (2007) kallar 

produktivitetsförlust relaterad till felaktig grupprocess. Ett lags faktiska produktivitet beskriver 

de som summan av dess potentiella produktivitet och dessa produktivitetsförluster. En annan 

typ av produktivitetsförlust är vad de kallar koordineringsförlust och innebär att 

lagmedlemmarna inte når sin fulla potential för att de inte är tillräckligt samspelta. 

 

Detta är effektförluster som en individuell idrottare inte utsätts för och därmed heller inte 

behöver träna på att hantera. En lagidrottares prestation bygger dessutom ofta på anpassningar 

till sina motståndare vilket sällan är fallet för en individuell idrottare (undantag är exempelvis 

kampsportare) som ur det perspektivet erbjuds mer kända förutsättningar. Detta skapar 

förutsättningar för individuella idrottare att i större utsträckning bygga sin prestation helt och 

hållet på sin egen förmåga. När Chambliss (1989) studerade simmare för att undersöka vad som 

skilde amatörsimmare från olympiska simmare särskilde han kvantitativa från kvalitativa 

skillnader. Kvantitativa skillnader innebär att göra mer eller fler av samma sak. För simmarna 

kunde det exempelvis handla om att simma längre pass oftare eller att ha en högre frekvens i 

simtagen. Chambliss fann givetvis en stor kvantitativ skillnad mellan amatörer och de 

professionella olympiska simmarna men de olympiska simmarna emellan var det inte den 

kvantitativa skillnaden som avgjorde simmarens framgång. Istället var det de kvalitativa 

skillnaderna simmarna emellan som visade större effekt på resultatet. De kvalitativa 

skillnaderna handlar om att göra saker i träningen annorlunda än tidigare. För en simmare kunde 

det handla om tekniska detaljer som att sätta handen i vattnet i en ny vinkel men det kunde 

också handla om en ny kosthållning eller förbättrad uppvärmningsrutin. De mest 

högpresterande simmarna tänkte i större utsträckning på de kvalitativa aspekterna för att 

konstant utvecklas och bli bättre simmare. Detta kvalitativa fokus ligger i linje med vad Elliot 

och McGregor (2001) beskriver som mastery approach goals som också Li et al. (2011) har 

visat positivt korrelera med prestation för lagidrottare, i det fallet handbollsspelare. 

 

Det förekommer sparsamt med forskning inom orienteringssporten. Däremot finns det 

studier gjorda på långdistanslöpare och deras tankeprocesser. Långdistanslöpning är på många 

sätt snarlik orientering. Samson, Simpson, Kamhoff och Langlier (2017) visade att 

långdistanslöpare ägnar stor del av sina tankar under löpning åt mentala strategier för att 

bibehålla tempo, räkna distans, hantera upplevd smärta och obehag samt att ta in omgivningen. 
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Samtliga är strategier som ur ett AGF-perspektiv utgår från mastery snarare än performance då 

fokus ligger på individens egen prestation och inte relateras till någon annans (Elliot, 1999). 

Nämnas bör dock att Samson et al. (2017) i sin studie undersökte amatörlöpare med en lägre 

prestationsnivå än professionella löpare. Detta kan jämföras med de simmare på olympisk nivå 

som Chambliss (1989) studerade där de bäst presterande atleterna i studiens alla dimensioner 

hade ett kvalitativt fokus. En annan framstående simmare har uttryckt att hon ökade sin 

prestation genom att sluta dagdrömma sig igenom de många långa monotona träningspassen 

som hon genomförde för att istället använda tiden för att fokusera kvalitativt och förfina 

tekniken i varje simtag (Kolata, 2013). Något som talar för att fynden i Samson et al. (2017) 

inte nödvändigtvis kan generaliseras till elitlöpare. 

 

I regelboken på Internationella Orienteringsförbundets hemsida finns att läsa: 

 

“Orienteering is a sport in which the competitors navigate independently through the 

terrain. Competitors must visit a number of control points marked on the ground in the 

shortest possible time aided only by map and compass. The course, defined by the 

location of the controls, is not revealed to competitors until they start” (IOF, 2019). 

 

Denna formulering visar vikten av det individuella fokus som förekommer inom 

orienteringssporten. Med anledning av den tidigare forskning som påvisat ett positivt samband 

mellan mastery approch goals eller kvalitativt fokus och prestation inom lagidrott och simning 

är syftet med denna studie att undersöka om mastery approch goals är en positiv prediktor av 

prestation för svenska elitorienterare. Studiens första hypotes är att mastery approch goals är en 

positiv prediktor av prestation bland svenska elitorienterare. Med anledning av det fokus på den 

individuella prestationen snarare än på prestationen i relation till andra som Samson et al. 

(2017) funnit hos långdistanslöpare och Chambliss (1989) bland simmare och det uttalat 

individuella fokus som förekommer inom orientering är studiens andra hypotes att mastery 

approach goals bland svenska elitorienterare är mer vanligt förekommande än de övriga 

måltyperna. 
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Metod 

Detta avsnitt beskriver hur studien genomförts i form av rekrytering av deltagare, de 

mätinstrument som används, vilka analysmetoder som använts samt de etiska överväganden 

som vidtagits för att leva upp till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 

 

Deltagare 

Studien består av 47 manliga och 33 kvinnliga deltagare som rekryterades via ett av Sveriges 

riksidrottsgymnasium med orienteringsinriktning samt löparna från två av Sveriges elitklubbar. 

Av de tillfrågade var det tre individer som valde att inte delta och sex individer som hade glömt 

eller valt att inte svara på en av enkätens frågor. För dessa deltagare beräknades den 

genomsnittliga poängen för respektive måltyp baserat på två istället för tre svar. Åldern 

varierade från 16 till 37 år (M = 20.2, SD = 5.15) deras träningsmängd för de senaste tolv 

månaderna varierade från 85 till 550 timmar (M =298, SD = 100). 

 

Instrument 

För att mäta i vilken omfattning deltagarna agerar utifrån de olika typerna av mål användes 

enkäten AGQ-S som Conroy, Elliot och Hofer (2003) utvecklade för att psykometriskt 

utvärdera poängen för de fyra typerna av mål baserat på en mätning av prestationsmål inom 

idrott. AGF visade sig vara den modell som bäst passade deras data i den faktoranalys som de 

genomförde i sin longitudinella studie. Conroy et al. (2003) fann att enkäten hade en acceptabel 

validitet och reliabilitet vilket också bekräftats i andra studier (Li et al., 2011). Enkäten består 

av tolv påståenden där respektive måltyp; mastery approach goals, mastery avoidance goals, 

performance approach goals och performance avoidance goals, representeras av tre påstående 

vardera. Varje påstående följs av en sjugradig Likertskala där respondenten ombeds svara hur 

väl påståendet stämmer in på dem. It is important to me to perform as well as I possibly can.: 

1: Not at all like me, 7: Just like me, är ett exempel på ett påstående som mäter i vilken 

omfattning respondenten förhåller sig till mastery approach goals. För att räkna fram en poäng 

för respektive måltyp används genomsnittet för de tre frågorna för den givna måltypen varpå 

fyra olika poäng, en för varje måltyp, erhålls för respektive respondent. Då AGQ-S inte finns 

översatt till svenska användes den engelska originalversionen av enkäten. Målgruppen 

bestående av orienterare med en ålder från övre tonåren till dryga 30 år bedömdes behärska 

engelska tillräckligt bra för att detta inte nämnvärt skulle påverka validiteten av studiens 

resultat. Att på egen hand göra en svensk version av enkäten utan att validera den, vilket inte 
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fanns utrymme för inom ramen för studien, bedömdes innebära en större risk för resultatets 

validitet. 

För att mäta deltagarnas prestationsnivå användes den officiella ranking som tillhandahålls 

av Svenska Orienteringsförbundet. Den baseras på respektive löpares sex bästa resultat de 

senaste tolv månaderna. För varje genomförd tävling med tre eller fler startande erhålls en 

rankingpoäng. Den genomsnittliga poängen för de sex bästa resultaten tolv månader tillbaka i 

tiden är den poäng som rangordnar Sveriges elitorienterare och ligger till grund för gallring och 

uttagning till tävlingar där antalet anmälda löpare är större än det tillåtna startfältet eller för 

lottning för att skapa jämbördiga kvalheat i mästerskapssammanhang. Poängen (P) för den 

enskilda tävlingen grundar sig enligt Svenska Orienteringsförbundet (2019) på de tre bästa 

tiderna (Tm) och de tre bästa poängen (Pm) (den rankingpoäng löparna har vid registrering till 

tävlingen) och beräknas enligt följande formel: 

 𝑃 = 𝐸𝑔𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑑 −  
𝑇𝑚−𝑃𝑚

75+𝑃𝑀

𝑇𝑚

 𝑥 
75+𝑃𝑚

𝑇𝑚
 

Då damer i orienteringssammanhang har kortare beräknad segertid än män byts 75 i formeln 

ovan ut mot 60 för att beräkna poängen för damer. Ambitionen är att rankingpoängen för både 

damer och herrar ska spegla hur i relation till Sveriges bästa löpare inom respektive klass den 

enskilda löparen förväntas prestera. Den bäst rankade löparen har alltid 0.00 i rankingpoäng 

oavsett kön. Vid enkättillfället var den bäst rankade på dam- respektive herrsidan tillika 

regerande världscupvinnare och världsmästare vilket innebär att referenspunkten för både 

damer och herrar vid detta tillfälle var världseliten och därmed torde kunna anses vara 

någorlunda jämförbar.  

Deltagarna ombads att ange sin nuvarande rankingpoäng avrundad till närmaste heltal. 

Anledningen till avrundningen var för att rankingpoängen uppdateras dagligen varpå det kan 

vara svårt att vid sittande enkät ha koll på den exakta poängen. Då rankingpoängen dessutom 

består av ett heltal följt av två decimaler skulle den exakta poängen eliminera anonymiteten för 

respondenten. Detta ville undvikas trots att enkäten inte efterfrågade någon uppenbart känslig 

information. Anonymitet är enligt Pearlin (1961) ett verktyg för att nå hög svarsfrekvens och 

för att undvika nonsenssvar. Då den fullständiga rankingpängen med två decimaler i sig redan 

är ett avrundat tal ansågs ytterligare avrundning inte påverka validiteten negativt. 

Orientering är en förhållandevis liten sport. Vid 2019 års svenska mästerskap över 

långdistans deltog cirka 400 löpare i de sex olika klasserna (Eventor, 2019). De bästa löparna 

tillhör den absoluta världseliten och några få har ingen annan sysselsättning vid sidan om sin 

idrott. I den andra ändan av spektrumet finns de som antingen studerar eller jobbar heltid i 
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kombination med sin orienteringssatsning men ändå regelbundet deltar i elittävlingar och i 

sammanhanget av denna studie är att betrakta som elitlöpare. Detta innebär att skillnaden i 

prestationsnivå naturligtvis är stor. Vid tidigare nämnda svenska mästerskap var i damernas 

seniorklass den genomsnittliga tiden efter segraren bland de N = 36 fullföljande löparna M = 

28:44 min (SD = 11:50) motsvarande siffra för de N = 41 fullföljande löparna i herrklassen var 

M = 15:10 (SD = 8:29) (Eventor, 2019). Med anledning av de olika förutsättningar och 

ambitioner löparna har med sitt idrottande är det rimligt att anta att de lägger ner olika mängd 

tid på sin träning. Då inte bara kvalitativ utan också kvantitativ träning enligt Ericsson och Pool 

(2019) är en viktig faktor för att utvecklas adderades till modellen för studiens analys vid sidan 

av komponenterna i AGF också träningsmängd. För att kunna predicera prestation ombads 

respondenterna därför även att ange antalet timmar de tränat de senaste tolv månaderna. Att just 

tolv månader valdes som period var för att den innefattar den grundträningsperiod och träningen 

under tävlingssäsongen som låg till grund för de tävlingsresultat som rankingpoängen baserades 

på. 

 

Procedur 

Tränare för två av Sveriges elitklubbar och ett riksidrottsgymnasium med 

orienteringsinriktning tillfrågades om deltagande i studien. Samtliga tillfrågade accepterade 

erbjudandet. De instruerades att låta löparna genomföra enkäten i lugn och ro i samband med 

en teorilektion eller liknande. Samtliga tillfrågade informerades om nedan beskrivna etiska 

överväganden muntligen och respondenterna informerades skriftligen i samband med ifyllande 

av enkäten. Enkäterna distribuerades elektroniskt till tränarna men i pappersform till 

respondenterna. Att fylla i enkäten tog mellan fem och tio minuter. Ifyllda enkäter returnerades 

via post eller e-post för sammanställning och analys.   

All analys av deskriptiv och inferentiell statistik gjordes i SPSS. För att analysera skillnad i 

frekvensen av de olika måltyperna i AGF användes envägs-ANOVA. För att predicera 

prestation med de fyra måltyperna i AGF samt träningsmängd som prediktorer genomfördes en 

regressionsanalys. En outlier identifierades för angiven rankingpoäng sannolikt på grund av 

angiven placering istället för som instruerat poäng. Dessa uteslöts ur analysen.  

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer består av fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet. Föreliggande studie designades 

för att leva upp till dessa krav. Samtliga deltagare informerades innan påbörjat ifyllande av 
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enkäten att deras deltagande var frivilligt, att de när de ville kunde välja att avbryta påbörjad 

enkät och att de erbjöds möjlighet att inte besvara enstaka frågor utan att för den saken skull 

behöva ange någon anledning. Samtliga deltagare erbjöds att ta del av studien efter dess 

färdigställande. I samband med ifyllande av enkäten inhämtades dessutom deltagarnas 

samtyckeskrav. På så vis uppfylldes kraven på information och samtycke. 

Gällande konfidentialitetskravet fanns det inga svar i enkäten som på ett strukturerat sätt 

kunde identifiera en unik individ. Detta möjliggjordes genom att den rankingpoäng som 

efterfrågades avrundades till närmaste heltal. Trots detta skulle det sannolikt för någon enstaka 

person vara möjligt att identifiera någon enstaka individ med hjälp av insamlade data. Därför 

angavs ingen data på individnivå på något ställe i rapporteringen av resultatet. För att leva upp 

till nyttjandekravet informerades samtliga deltagare om att deras data enbart avsågs att 

användas för föreliggande studies syfte. 

Resultat 

Syftet med föreliggande studie är att identifiera huruvida det finns ett samband mellan dagens 

svenska elitorienterares motivationstyper och deras idrottsliga framgång. Medelvärde, 

standardavvikelse och 95 % konfidensintervall för ålder, prestation i form av rankingpoäng, 

träningsmängd, och poängen för AGQ-S presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1 Medelvärde, standardavvikelse och konfidensintervall för respektive variabel (n = 79) 

Variabel M SD 95 % CI 

Ålder 20.2 5.15 [18.8, 21.0] 

Prestation 18.1 7.83 [16.4, 19.9] 

Träningsmängd 299 100 [280, 323] 

Mastery approach goals 5.78 1.03 [5.55, 6.01] 

Master avoidance goals 3.88 1.45 [3.56, 4.21] 

Performance approach goals 4.26 1.43 [3.94, 4.58] 

Performance avoidance goals 3.12 1.57 [2.77, 3.47] 

Notering. Träningsmängd anges i tränade timmar de senaste 12 månaderna. 

Studiens första hypotes var att mastery approach goals är en positiv prediktor för prestation 

bland svenska elitorienterare. För att testa denna hypotes genomfördes en multipel 

regressionsanalys. Antaganden för en multipel regressionsanalys analyserades och visade sig 

uppfyllas. Samtliga variabler i analysen var kvantitativa och uppvisade en inbördes spridning. 

Multikollinearitet kontrollerades för genom Tolerance och VIF vilka båda var inom tillåtna 

gränsvärden, se Tabell 2 för detaljer. 
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Tabell 2 Statistik för multikollinearitet 

Variabel Tolerance VIF 

Träningsmängd .71 1.41 

Mastery approch goals .65 1.53 

Mastery avoidance goals .73 1.37 

Performance approach goals .59 1.69 

Performance avoidance goals .61 1.63 

 

Prediktorerna antogs vara okorrelerade med externa variabler vilket givetvis inte kunde 

garanteras. Homoskedasitet kontrollerades för genom en scatterplot där resultatet antogs ligga 

inom toleransgränsen. Antagandet om okorrelerade residualer kontrollerades för genom ett 

Durbin–Watson test där resultatet visade 1.61 och därmed antogs vara uppfyllt. Residualernas 

normalfördelning och medelvärde kontrollerades genom ett histogram där M = 2.01*10-16 och 

fördelningen visade sig vara något positivt skev men inom gränsen för att kunna antas vara 

tillräckligt normalfördelad. Samtliga observationer härstammade från unika individer och syftet 

var att finna ett linjärt samband. Då den studerade populationen var förhållandevis liten var 

urvalet i nederkant av vad som krävs för att uppnå erforderlig power, varför både R2 och justerad 

R2 rapporteras nedan.  

Modellen var signifikant F5,73 = 3.86, p = .004 men visade en måttlig effektstorlek R2 = .21, 

justerad R2 = .16. Träningsmängd var en signifikant positiv prediktor av prestation, B = -.035, 

β = -.43, t = -3.45, p = .001. Den var positiv så till vida att en ökad träningsmängd predicerade 

en ökad prestation, de negativa talen i resultatet beror på att prestation i studien är bättre ju lägre 

rankingpoäng som rapporterats. Ingen av de övriga prediktorerna visade sig vara signifikant; 

Mastery approach goals, B = 1.19, β = .16, t = 1.21, n.s, Mastery avoidance goals, B = -.74, β = 

.-14, t = 1.12, n.s, Performance approach goals, B = .25, β = .045, t = .33, n.s, Performance 

avoidance goals, B = .87, β = .18, t = 1.32, n.s. Med anledning av detta resultat behölls 

nollhypotesen för studiens första hypotes. Mastery approach goals visade sig inte vara en positiv 

prediktor för prestation. 

Studiens andra hypotes var att mastery approch goals bland svenska elitorienterare är mer 

vanligt förekommande än de övriga måltyperna. För att testa denna hypotes genomfördes en 

envägs ANOVA med beroende mätningar. För att en sådan analys ska vara tillämpbar krävs att 

data är normalfördelat samt att populationsvarians och populationskovarians är homogen. Data 

för mastery approach goals visade skevhet = -1.27 med standardfel = 0.27 och kustosis = 2.47 

med standardfel = 0.53 vilket i båda fall överstiger vad som är acceptabelt ur 
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normalfördelningsperspektiv. De övriga måltyperna uppvisade data som kan antas vara 

tillräckligt normalfördelad. Matery avoidance goals visade skevhet = 0.13 med standardfel = 

0.27 och kurtosis = -0.24 med standardfel = 0.53, performance approach goals visade skevhet 

= -0.22 med standardfel = 0.27 och kurtosis = -0.36 med standardfel = 0.53, och performance 

avoidance goals visade skevhet = 0.57 med standardfel = 0.27 och kurtosis = -0.49 med 

standardfel = 0.53. Denna brist på normalfördelning för mastery approach goals till trots 

beslutades på grund av de andra måltypernas normalfördelade data att gå vidare med en envägs 

ANOVA med beroende mätningar. 

Datats populationsvarians samt populationskovarians homogenitet testades med hjälp av 

Mauchlys test för sfärisitet. Testet var signifikant χ2 = 18.4, p = .003 vilket indikerar att 

antagandet om sfärisitet inte uppfylldes varför frihetsgraderna korrigerades med hjälp av 

Greenhouse – Geisser, ε = .87. Resultatet visade en signifikant skillnad de olika måltyperna 

emellan, F2.62, 207.23 = 76.4, p < .001. Effektstorleken var stor η2 = .49. Tukeys post hoc-test 

visade att mastery approach goals signifikant skiljde sig från alla de övriga måltyperna, så var 

även fallet för performance avoidance goals. Med anledning av detta resultat förkastades 

nollhypotesen för studiens andra hypotes, att mastery approcha goals är mer vanligt 

förekommande än de övriga måltyperna. 

Diskussion 

Studien fann stöd för dess andra men inte första hypotes, nämligen att mastery approach goals 

är positiv prediktor för prestation. Poängen för mastery approach goals var signifikant högre än 

för de övriga måltyperna men resultatet för regressionsanalysen visade inte att denna måltyp 

var en positiv prediktor för prestation. Det faktum att mastery approach goals inte var en 

signifikant positiv prediktor för prestation går emot tidigare forskning som påvisat detta 

samband (Li, et al., 2011). Resultatet går också emot den forskning av Ericsson och Pool (2019) 

som visar att målmedveten övning med fokus på att förbättra sin prestation i förhållande till sin 

egen förmåga leder till ökad prestation i förhållande till sin egen förmåga men också i relation 

till andras som inte använder denna teknik. Vad Ericsson och Pool (2019) dock poängterar är 

vikten av frekvent återkommande övning under lång tid. Resultatet i föreliggande studie fann 

ett samband mellan träningsmängd under den senaste tolvmånadersperioden och prestation men 

tog inte hänsyn till den totala träningsmängd som respektive respondent lagt ner. Detta måste 

ses som en brist i studiens metod vilket minskar resultatets reliabilitet. Vidare kan nämnas den 

relativt sett låga medelålder (M = 20.2) i studiens urval vilket inte kan anses vara representativt 

för populationen. Denna relativt sett låga medelålder (kan jämföras med medelåldern för de 

svenska landslagslöparna som enligt Svenska Orienteringsförbundet (2019) vid studiens 
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genomförande var M = 28.5) gör att en högre total träningsmängd under karriären får större 

effekt jämfört med än om medelåldern varit högre då de som startat med orienteringen senare 

vid ett sådant scenario haft mer tid på sig att träna ikapp sina konkurrenter som börjat tidigare. 

En annan svaghet hos föreliggande studie är det lilla urvalet. Då den studerade populationen 

är förhållandevis liten, bestående av uppskattningsvis 600 - 700 individer, motsvarar dock 

urvalet, n = 80, en ansenlig andel. För att med större säkerhet kunna förkasta nollhypotesen för 

att mastery approach goals är en positiv prediktor för prestation hade ett större urval genererat 

en högre power vilket minskat risken att begå ett typ II-fel. Vidare studier med ett större och 

mer representativt urval krävs för att med större tillförlitlighet förkasta nollhypotesen. 

Ett fåtal respondenter rapporterade svårigheter att tolka skillnader i påståendenas betydelse 

i enkäten. Exempel på påståenden med snarlik betydelse men med viss skillnad var: It´s 

important to me to perform as well as I possibly can, vilket kan jämföras med; I want to perform 

as well as it is possible for me to perform. Antagandet om att respondenternas förståelse för 

engelska var så god att enkätens språk inte skulle vara något hinder vid ifyllandet visade sig i 

några fall inte uppfyllas. Detta måste antas påverka resultatets validitet negativt. 

Enkäten bestod av påståenden att besvara med en Likertskala. Huruvida data inhämtat med 

hjälp av Likertskalor kan anses vara av intervallkaraktär är inom vetenskapen omdiskuterat. 

Det finns tydliga argument för att datat istället bör betraktas som ordinaldata. Detta då det inte 

finns något som säger att skillnaden mellan två på varandra följande tal på skalan nödvändigtvis 

inte måste vara lika stort som för två andra på varandra följande tal för de respondenter som 

svarar på enkäten. Även om så är fallet för någon respondent innebär det inte att det är så för 

alla. Detta till trots har i tidigare forskning på området datat tolkats som intervalldata vilket 

därmed tillåter att det används för ANOVA och regressionsanalys. Att poängen för respektive 

måltyp baseras på ett genomsnitt av datapunkter från tre påståenden gör dessutom att ovan 

nämnda effekt blir något mindre om än respektive måltyp enbart baserats på data från ett enda 

påstående.  

Valet av rankingpoäng som mått på prestation tåls också att diskuteras närmare. I de studier 

som genomförts för att identifiera mastery approach goals som en positiv prediktor av prestation 

har inte använt ett enhetligt mått på prestation. Li et al. (2011) använde sig exempelvis av en 

subjektiv bedömning från deltagarnas tränare där de ombads att på en hundragradig skala i 

förhållande till andra handbollsspelare på samma nivå bedöma deras övergripande idrottsliga 

prestation. Andra möjliga operationaliseringar av prestation hade naturligtvis varit tänkbara. 

Att hitta en universell definition att använda mellan olika idrotter är sannolikt inte görbart. 

Prestation i sig kan naturligtvis också te sig olika individer emellan varför valet i denna studie 
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föll på den objektiva rankingpoängen som sannolikt på något sätt speglar studiens samtliga 

deltagares bild av prestation. Detta trots att få om ens någon fokuserar särskilt mycket på 

rankingen i sig som ett mått på prestation. Undantaget är de löpare som har sin huvudfokus på 

stafettdisciplinen. Denna disciplin innefattas inte i rankingsystemet och dessa löpares prestation 

inkluderas därmed inte i rankingpoängen. Löpare med stafettfokus är dock med största 

sannolikhet sällsynta i studiens målgrupp. Detta då det ofta krävs en individuell satsning för att 

ingå i klubbarnas elitgrupper och intagningen på riksidrottsgymnasierna bedöms i första hand 

utifrån individuella resultat.  

Triplett (1898) inspirerades av tävlingscyklister som cyklade fortare när de tävlade mot 

varandra jämfört med när de körde ensamma mot klockan och fann att barn vevade in en 

fiskelina snabbare när de tävlade mot någon jämfört med när de vevade själva mot klockan. 

Enligt Triplett beror denna effekt på att utövaren i tävlingssammanhanget mot en verklig 

motståndare har en referenspunkt att förhålla sig till och skapar en mental bild av vad som krävs 

för att prestera på motsvarande sätt. De senaste decennierna finns det flera exempel på idrotter 

som gått från att vara av individuell karaktär där atleter tävlade mot klockan till att utvecklas 

mer åt en man mot man- eller kvinna mot kvinna-kamp. Ett tydligt exempel är 

längdskidåkningen som vid OS i Calgary 1988 innefattade tre individuella lopp med individuell 

start och en stafett. Trettio år senare vid OS i Pyeong Chang innefattade tävlingarna istället två 

stafetter och fyra individuella lopp varav tre genomfördes med masstart (Internationella 

Skidförbundet, 2019). Motsvarande utveckling syns även inom skidskytte och orientering, om 

än inte lika extremt som inom längdskidåkningen. Trots en utveckling åt mer man mot man-

kamper snarare än man mot klockan-kamper inom idrotten finns det en lång rad skillnader 

mellan olika idrotter, skillnader som gör det svårt att generalisera resultatet från föreliggande 

studie eller från andra studier baserade på deltagare från enskilda idrotter. 

Triplett (1898) skapade en tävling där deltagarna skulle veva in en fiskelina där respektive 

deltagare hade hela tiden kontroll på sin egen prestation i relation till sin motståndares. Under 

dessa förutsättningar presterade deltagarna snabbare än då de tävlade mot klockan utan annan 

referens. Detta är förutsättningar som inom idrotten inte är ovanliga. Nämnda 

längdskidtävlingar är ett exempel men även de flesta löptävlingar, simtävlingar, och cykellopp 

genomförs med dessa förutsättningar. Vid sidan av dessa idrotter finns det också en lång rad 

andra idrotter med helt andra förutsättningar. Tävlingar med individuell start som ofta 

förekommer inom skidskytte, orientering och konståkning är ett exempel. Här har deltagarna 

ingen direkt referensram baserad på sina konkurrenter att förhålla sig till. Vidare finns det andra 

idrotter som erbjuder väldigt mycket tid som inte direkt räkans i in själva tävlingsmomentet 
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utan istället utgörs av väntan då konkurrenterna utför sina prestationer. Exempel på sådana 

idrotter kan vara bowling och curling. Ytterligare en kategori idrotter som skiljer sig från ovan 

är de där en stor del av prestationen inte räknas in i slutresultatet. Kastgrenarna inom friidrotten 

är ett bra exempel på sådana idrotter. Här är det enbart det bästa av sex kast som räknas. Enbart 

i de fall två kastare landar på samma resultat skiljs de åt genom att jämföra det näst bästa kastet. 

Hade det i en spjuttävling istället varit den sammanlagda kastlängden som avgjorde 

resultatlistan hade tävlingen sannolikt sett helt annorlunda ut. I ovan nämnda exempel är det 

trots väldigt olika förutsättningar sannolikt okontroversiellt att hävda att vinnaren ändå är den 

som presterat bäst. För nedan exempel finns det tydliga argument för att så inte alltid behöver 

vara fallet. Friidrottens höjd- och stavhopp är två sådana idrotter. Här gäller det inte att hoppa 

högst, här räcker det med att hoppa högre än sina konkurrenter vid givna förutbestämda höjder 

och det spelar ingen roll om hoppet är en millimeter eller en decimeter högre än ribbans höjd. 

Det är inte alls otänkbart att den hoppare som vinner tävlingen inte är den som presterat det 

högsta hoppet. Liknande förutsättningar återfinns inom exempelvis racketsporter där det inte 

handlar om att vinna flest bollar utan istället rätt bollar. En tennismatch över fem set kan 

exempelvis teoretiskt vinnas genom att bara vinna drygt 35 % av bollarna. I detta fall blir det 

tydligt att ett rakt igenom perfekt genomförande inte är nödvändigt för att bli en framgångsrik 

tennisspelare. Istället handlar det om att ha ett tillräckligt bra genomförande för att sedan 

prestera på topp under de viktigaste bollarna när gamen, seten och matcherna ska avgöras. 

Vad alla ovan nämnda idrotter dock har gemensamt är att de är individuella idrotter som 

enbart i undantagsfall utövas i par. Detta kan jämföras med lagidrotter där utövarna i sin 

prestation är beroende av sina lagkamrater men också av sina motståndare. Detta gäller delvis 

även för tennisexemplet ovan eller kampsporter där motståndarens aktioner avgör om utövarens 

prestation blir framgångsrik eller ej. En löpare kan ju alltid utvärdera sin prestation i relation 

till sitt personliga rekord även om konkurrenterna i tävlingen var bättre. Den möjligheten finns 

inte på samma sätt för en brottare. 

Med anledning av dessa vitt skilda förutsättningar idrotter emellan ställs också olika krav på 

dess utövare och mer forskning krävs för att säga vilken, om någon, måltyp i AGF som bäst 

kan predicera prestation inom respektive idrott. 

Att studien fann stöd för den andra hypotesen att mastery approach goals är mer vanligt 

förekommande än de övriga måltyperna bland svenska elitorienterare kan delvis bero på det 

faktum att studien undersöker en individuell konditionsidrott där bland andra Samson et al. 

(2017) och Chambliss (1989) funnit att just fokus på den egna prestationen är vanligt 

förekommande inte minst hos de mest framgångsrika utövarna. Vad dessa studier har 
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gemensamt är att de genomförts på amerikanska atleter. USA är liksom Sverige ett land som 

enligt Geert Hofstede, socialpsykolog och antropolog, har en hög grad av individualism 

(Hofstede insights, 2019), ett mått som bland annat fokuserar på i vilken utsträckning ländernas 

invånare definierar sig i termer av jag eller vi. Hofstede har analyserat varje land och tilldelat 

dem en poäng på en hundragradig skala, där höga poäng speglar en hög grad av individualism. 

USA har tilldelats 91 poäng och Sverige 71. Li et al. (2011) genomförde sin studie på 

handbollsspelare i Taiwan. De fann inte en lika extrem övervikt av mastery approch goals som 

föreliggande studie. Taiwan är ett land som enligt Hofstede inte alls är lika individuellt 

fokuserat med en poäng på 17. För att utröna huruvida individuella idrottare har en högre grad 

av mastery approach goals jämfört med lagidrottare samt om det finns kulturella effekter krävs 

ytterligare forskning. 

Trots att resultatet inte påvisade att mastery approach goals är en positiv prediktor för 

prestation var det tydligt att måltypen var signifikant mer förekommande än de övriga. Detta är 

något som orienteringssporten kan dra nytta av genom att fokusera på individuella 

målsättningar och utvecklingsplaner baserade på de svagheter som respektive löpare behöver 

jobba med för att förbättra sin prestation. Det faktum att mastery approach goals inte var en 

positiv prediktor för prestation skulle kunna bero på att orienteringssporten är en idrott som i 

stort utövas på ideell basis utan avlönade tränare som kan analysera utövarnas brister och 

förbättringspotentialer. Detta lämnas istället i stor utsträckning till löparna själva, vilket kräver 

att löparna för att utvecklas är drivande och kritiska till sin egen förmåga. Genom en mentor 

eller tränare som följer löparens utveckling och förmåga skulle potentiellt den höga 

förekomsten av mastery approch goals leda till en högre utvecklingstakt och bättre prestation. 

Även detta är ett intressant ämne för vidare studier.  
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