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The purpose of the present investigation was to identify how knowledge about goal- setting is 

developed and applied in practice of male players in the Swedish national floorball team, by using a 

qualitative methodology. Participants were 6 players playing for the Swedish national team. They 

were asked to respond to the interview questions in relation to their perception of setting goals for a 

successful outcome in sports, how their goal- setting process has developed and how they deal with 

goal setbacks and goal attainment.  Results revealed that Swedish national players in floorball 

employed goal setting often for both individual and team goals in practice and competition. In 

addition, many interesting findings regarding the process of goal setting emerged in the result. The 

players are aware of their goal- setting process as well the importance of using a combination of 

both long term and short term goals on a individual and team level. Most of the players do not write 

down their goals. Their goal commitments were mostly related to winning. The players also 

experienced that their goal- setting process was efficient but believed that the national team lacked 

in evaluation, feedback and a dialogue, especially on an individual level. The player’s perception 

was that they have the right skills to deal with setbacks. When the players reach a goal they are 

strict with taking the goal to the next level. These findings are discussed in relation to the empirical/ 

theoretical goal- setting literature and suggestions for best practice by goal setting research are 

offered. 
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Svenska Innebandyförbundet (SIBF) är ett av Sveriges 69 specialidrottsförbund och är 

medlem i Riksidrottsförbundet (RF). SIBF har till uppgift att utveckla, främja och 

administrera innebandyn i Sverige. Det finns ca 1100 innebandyföreningar i Sverige med ca 

120 000 licensierade spelare. Inom innebandy definieras elitverksamhet i de tre högsta 

herrserierna och de två högsta damserierna. Elitverksamheten utgör en spets för 

tävlingsverksamheten och har en stor och viktig roll att fylla. Dels för att de utgör en viktig 

marknadsförare för innebandyn och för rekrytering av framtida innebandyspelare. 

Elitverksamhet ska bedrivas professionellt, vilket innebär höga krav på organisation, 

arrangemang, spelare och ledare. En av riktlinjerna inom SIBF är att innebandy ska utveckla 

människor positivt, så väl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. SIBF’s mål för 

elitverksamheten är att behålla sin världsledande position inom innebandy i alla kategorier av 

landslag. Landslagets målsättning är att vinna de landskamper, mästerskap och turneringar de 

deltar i genom att spela en offensiv och underhållande innebandy(Innebandyn Vill, 2012). 

Svenska innebandyförbundet har tydliga uttalade mål för landslagen. De som ska se till att 

dessa mål uppnås är främst spelarna. Det Svenska herrlandslaget i innebandy är världsledande 

inom sin idrott och det är viktigt att vidmakthålla den positionen. Genom uppdrag från 

svenska innebandyförbundet vill man få en ökad förståelse för målsättningsarbetet i 

landslaget. Utifrån det vill vi undersöka hur man inom svensk innebandy kan förstå och 

utveckla modeller för att uppnå ett effektivt målsättningsarbete bland aktiva herrar på elitnivå.  
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Syfte  
Syftet med denna studie är att kartlägga hur kunskaper om målsättning hos spelare i det 

Svenska herrlandslaget i innebandy utvecklas och tillämpas i praktiken.  
 

Frågeställningar  
Hur och vilka slags mål sätter spelarna för att nå framgång i sitt idrottande? 

Hur har spelarnas målsättningsarbete utvecklats genom idrottskarriären?  

Hur hanterar spelarna målmotgångar/ måluppfyllelse?  
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Tidigare forskning  
Definition av mål 
Ett mål beskrivs enligt Locke och Latham (2002) som “ett mål med en handling” och bör vara 

mätbart samt ske inom en specifik tidsram. Ett mål är det resultat man vill åstadkomma med 

sin handling, det resultatet man förväntar sig. 

 

Teorier om målsättning 
Ur en praktisk synvinkel så fokuserar mål på att uppnå en viss standard. Målen som man 

sätter upp bör vara positiva för att framhäva ett positivt beteende hos idrottaren. Det kan 

handla om att öka något, till exempel snabbhet eller minska något som till exempel vikt. 

Negativa mål syftar till exempel till att inte tappa bollen eller förlora inte matchen. Dessa mål 

bör undvikas då det är kopplat till ett negativt beteende (Williams, 2010). Stor del av 

målsättningsforskningen inom idrott baseras på Goal setting theory (Locke & Latham, 2002). 

Teorin har utvecklats under en 25 års period främst med fokus på den industriella och 

organisatoriska sektorn. Teorin är baserad på 400 studier. Studierna visar på att specifika och 

svåra mål leder till en hög prestationsnivå medan lätta mål eller uttalande som “gör ditt bästa” 

inte är lika effektiva. Så länge som individen är hängiven till sitt mål, är av uppfattningen att 

målet kan nås och inte ha mål som kommer i konflikt med varandra så anser författarna att 

denna teori är applicerbar. Det finns ett positivt linjärt samband mellan svåra mål och hög 

prestation. Även om denna teori inte är grundad inom idrottens värld så anser Locke och 

Latham (1985) att teorin fungerar bättre inom ett idrottsligt kontext.  

 

Locke och Latham (1986) menar om man sätter upp specifika och svåra mål så leder det till 

en ökad motivation och prestation oavsett om tränarna sätter upp mål åt spelarna, om spelarna 

sätter upp dem själva eller om spelare och tränare gör det tillsammans. När tränare sätter upp 

mål till sina spelare är det viktigt att spelarna accepterar målen för att kunna nå dem, samt 

även att spelarna är hängivna till de uppsatta målen. Slutligen så menar författarna att 

målsättning fungerar mer effektivt när spelarna tillhandahålls feedback. Svåra och specifika 

mål påverkar motivationen genom att rikta spelarnas uppmärksamhet mot uppgifter relevanta 

till målet, vilket får spelarna att nå en högre prestationsnivå (Locke & Latham, 1986). Även 

om goal setting theory är en vedertagen teori inom ett idrottsligt och organisatoriskt kontext 
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finns det vissa begränsningar i dess användbarhet. Den första är avsaknaden av specifika 

färdigheter som krävs för att prestera på en hög nivå (Earley, Connolly & Ekegren, 1989).  

Den andra är när man behöver vara kreativ. Det kan finnas en risk med att sätta upp svåra och 

tydliga mål då fokuset på att uppnå målet blir för stort och detta kan medföra att kreativiteten 

minskar (Zhou, 2003).  

 

Weinberg och Gould (2007) nämner tre olika slags mål, resultatmål, prestationsmål och 

processmål. Resultatmål fokuserar på tävlingar och dess resultat. Det andra målet är 

prestationsmål vilket innebär att man vill uppnå något mer flexibelt och kontrollerbart, som 

till exempel personliga rekord. Den tredje varianten av mål är processmål som är mål man 

sätter längs vägen till det slutgiltiga målet. Dessa mål kan justeras lättare vid eventuella 

motgångar som till exempel skador och sjukdom. Ett processmål kan till exempel vara att 

förbättra sin kondition inför ett framtida maraton. 

 

Målsättningsstrategier 
När man sätter upp mål gäller det att man tar hänsyn till flera faktorer. Att sätta svåra mål som 

är över atletens nuvarande prestationsnivå är det mest användbara målet. Svårighetsgraden, 

realismen och tydligheten hos målen avgör dess påverkan på prestationen (Locke & Latham, 

1981). Orealistiska mål som inte atleten kan nå upp till leder endast till misslyckande och 

frustration. Är målen även tydliga så förbättrar det även chanserna för en ökad prestation. 

Mätbara mål är också en viktig del hos en idrottare då man kan följa dennes 

prestationsutveckling, där ett slutdatum sätts för målets förverkligande. 

 

 

 

Grupprelaterade mål går före individuella mål. Dock hävdar författarna att gruppmålen ej är 

uttalade men om dom är det så saknar gruppen en strategi för att uppnå målen. Författarna 

menar även att långsiktiga mål prioriteras och är av resultatinriktad karaktär medan 

kortsiktiga mål är mer relaterade till specifika uppgifter under träning och tävling för att öka 

prestationen. Det är viktigt för idrottarna att sätta kortsiktiga mål för att sedan få feedback på 

processen. Långsiktiga mål ska sättas för att peka ut riktning inför framtiden. Idrottarna 

föredrar att sätta sina egna mål medan tränaren ska tillhandahålla feedback åt dem. De flesta 

idrottare i denna studie var medvetna om sina mål. Dock så skrev de flesta inte ner målen och 
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hade inget systematiskt arbetssätt för att nå målen. Detta menar författarna att tränarna bör 

vara medvetna om och ser till att atleterna dokumenterar sina mål för att ha en chans att 

utvärdera och utveckla spelarna och deras målsättning (Yukelson, Weigand, Burton & 

Weinberg, 1992). 

 

Locke och Latham (1985) argumenterar för att man inte ska sätta så svåra mål att personen 

inte tar målen på allvar. Trots det föredrog 25 % av de olympiska idrottarna väldigt svåra mål. 

Trots att målen var av väldigt svår karaktär upplevdes de som realistiska. Dessa svåra mål 

används för att uppnå idrottarnas fulla potential (Weinberg, Fowler, Jackson, Bagnall & 

Bruya, 1991).  Den vedertagna litteraturen inom målsättningsforskning rekommenderar att 

individer ska undvika väldigt svåra mål men i detta fall så var det en ganska stor del av de 

olympiska idrottarna som just föredrog det (Weinberg, Yukelson, Burton & Weigand, 2000). 

Detta tyder på att det råder delade meningar bland forskare huruvida svårighetsgraden av 

målen påverka idrottaren. Dessutom är det ingen av ovanstående författare som definierar vad 

svåra mål innebär. Detta medför att det inte går att dra några slutsatser om hur väldigt svåra 

mål påverkar idrottarna eftersom en definition saknas. 

 

 

 

Mål skapar även fokus på specifika tekniker och färdigheter som krävs för att uppnå målen. 

Locke och Latham (1985) anser att genom att använda sig av både långsiktiga och kortsiktiga 

mål skapar man en mer uthållig motivation över en längre tid som håller idrottaren motiverad 

längs vägen mot det långsiktiga målet (Williams, 2010). Man bör se på målen som en trappa, 

där det långsiktiga målet är att gå upp för hela trappan och varje trappsteg du går upp för är ett 

kortsiktigt mål. I en studie av Weinberg, Yukelson, Burton och Weigand (1993) där man 

undersökte målsättning hos atleter på college- nivå satte 94 % av atleterna upp moderata, 

ganska eller väldigt svåra mål. De som satte upp moderata mål använde sig mer av kortsiktiga 

mål. De som föredrog ganska och väldigt svåra mål satte mål som skulle förbättra deras 

allmänna prestation. I samma studie fastslog författarna även att kvinnor satte mer mål än män 

samtidigt som att de ansåg sig vara mer effektiva.  Det enda området som männen satte mer 

mål än kvinnorna var när det handlade om resultatrelaterade mål. Detta styrks även av tidigare 

forskning där Duda och Gill (1986) antyder att kvinnor använder sig av mer 

uppgiftsrelaterade mål och män mer av resultatrelaterade mål. 
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Mål och dess påverkan 
Målsättning är viktigt för utvecklingen av prestationsförmågan. Forskning inom målsättning 

är relativt ny och ämnet förekom inte inom idrottsrelaterad forskning förrän på 1980- talet. 90 

% av den forskning som gjorts på målsättning hos idrottsutövare visar ett positivt samband 

mellan faktorerna mål och prestation. Burton och Naylor (2002) påvisar att de flesta som 

utövar idrott sätter upp mål men målen är inte särskilt effektiva. Samtidigt som idrottarna är 

medvetna om att målsättningsarbete kan leda till ökad prestation vet de flesta inte hur de ska 

arbeta för att få effekt av sina mål. 

 

Hinsz och Nickell (2004) har kommit fram till att gruppmedlemmar känner mer samhörighet 

till de uppsatta målen än vad enskilda individer gör om de ställs inför samma uppgift. 

Gruppmedlemmar har även en positivare attityd till målen och de känner sig mer 

tillfredsställda med situationen. Dock visar deras forskning att gruppmedlemmar sätter lättare 

mål för sig själva och gruppen som en gemensam enhet än enskilda individer utan 

grupptillhörighet gör. Enligt Bandura (1997) är ett mål i sig inte en garanti för dess 

förverkligande. Ett mål kräver en motivation för att genomföras. Människan skapar sig en tro 

på att denne kan utföra prestationen genom att väga dess för- och nackdelar emot varandra. 

Starkaste drivkraften för att nå sitt uppsatta mål menar Ajzen (1985) är viljan. Människor som 

har viljan når oftast sina mål oavsett intentioner eller attityder för det som ska utföras. 

I en kvalitativ intervjustudie av Yukelson et al. (1992) där man studerat idrottsstudenters 

uppfattningar om målsättningars användande, betydelse och effektivitet, antyder författarna 

att potentiella barriärer kan förhindra måluppfyllelse. Dessa barriärer kan bero på personliga 

och situationsbaserade faktorer. Författarna tar upp faktorer som brist på tid, utbildning, brist 

på självförtroende, sociala relationer och skador.  

 

Vidare påträffar Weinberg et al. (2000) att även olympiska idrottare upplever att de största 

hindrena för att uppnå mål är tidsbrist, avsaknad av självförtroende och förmågan att nå målet. 

Utvärdering på gruppnivå är en viktig del i ett lag enligt (Yukelson, 1997). Författaren anser 

att man ska utvärdera gruppmålen med jämna mellanrum. Målen ska även baseras på lagets 

utveckling. Utvärdering bör ses som en pågående process där gruppmedlemmarna delar 

information angående kvalitén hos lagets samverkan för att uppnå mer effektiva sätt att 

fungera.  
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I en studie av Weinberg et al. (2000) som undersökte målsättning hos olympiska idrottare 

kom författarna fram till att alla atleter sätter upp något slags mål för att förbättra sin 

prestation och de olympiska idrottarna upplevde att deras målsättningsstrategier var väldigt 

effektiva. Idrottarna ansåg att det tre viktigaste målen var att öka den allmänna prestationen, 

vinna och ha roligt. Dessa tre mål är sammankopplade i idrottarens arbete att nå sina mål. 

Genom att öka sin prestation så är det mer sannolikt att vinna, vilket leder till att det blir en 

roligare upplevelse (Weinberg et al. 2000).  

 

I en studie av Gould, Dieffenbach och Moffett (2002) påvisar författarna att optimistiskt lagda 

individer hanterar motgångar bättre än de som är pessimistiskt lagda. Författarna menar även 

att idrottare som genomgår motgångar i form av förluster på matcher och träningar blir bättre 

på att hantera dessa motgångar i det långa loppet. Detta utvecklade idrottarnas mentala styrka, 

förmågan att förlora med stolthet, beslutsamhet och förmågan att hantera motgångar. Spieler, 

Daniel, Czech Joyner och Munkasy (2007) visar på att lagidrottare som har för vana att vara 

med i startuppställningen har en betydligt större förmåga att hantera motgångar än de som inte 

har för vana att starta.  

 

 

Sammanfattning 
Mycket av målsättningsforskningen inom idrotten är baserad på Locke och Lathams Goal- 

setting theory som grundar sig i den organisatoriska och industriella sektorn. Enligt 400 

studier med utgångspunkt i goal- setting theory så finns det ett linjärt samband mellan svåra 

mål och hög prestation. Forskning visar även på ett liknande samband när det gäller idrottsliga 

prestationer. Målen som man sätter upp bör vara av positiv karaktär. Den normalutövande 

idrottaren sätter upp mål men upplever dem oftast som ineffektiva. Samtidigt som idrottarna 

är medvetna om att målsättningsarbete kan leda till ökad prestation vet de flesta inte hur de 

ska arbeta för att få effekt av sina mål. Gruppmedlemmar upplever en större tillhörighet till 

mål än vad individuella idrottare gör. Dessutom har de en positivare syn på målen. Dock så 

sätter individuella idrottare upp högre mål än vad grupper gör. 
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Idrottare som utövar sin idrott på internationell nivå sätter alltid upp mål och upplever de som 

väldigt effektiva för att öka prestationen. Elitidrottarna upplevde att de viktigaste målen var 

att öka den allmänna prestationen, vinna och ha kul. 

När man sätter upp mål gäller det att man tar hänsyn till flera faktorer. Svårighetsgraden, 

realismen och tydligheten hos målen avgör dess påverkan på prestationen. Att sätta mål där 

svårighetsgraden är över idrottarens nuvarande prestationsförmåga, mätbara och tydliga är det 

mest effektiva sättet att öka prestationen hos en idrottsutövare. Forskningen inom 

målsättningsarbete föreslår att man använder sig av både långsiktiga och kortsiktiga mål. 

Detta för att skapa en mer uthållig motivation över tid.   
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Metod 
Urval 
Studiens intervjudata baseras på intervjuer med sex herrlandslagsspelare inom innebandy. 

Spelarna som har intervjuats är födda på 1980- och 90- talet, de har olika grad av 

landslagserfarenhet och spelar på olika positioner. Detta urval skapar en helhetsbild om hur 

spelarna i landslaget arbetar med målsättning. Det geografiska urvalet beaktas i den meningen 

att intervjuobjekten kommer från olika klubblag, med olika skolning. De utvalda 

landslagsspelarna är aktiva i fem olika elitklubbar i Sverige.  

 

Procedur 
Denna rapport syftar till att undersöka och kartlägga hur kunskaper om målsättning hos 

elitspelare i Svenska Innebandylandslaget utvecklas och tillämpas i praktiken. Detta kommer 

att kartläggas med hjälp av kvalitativa intervjuer. En kvalitativ intervjustudie kännetecknas 

genom erhållna beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka ett fenomens 

mening (Kvale & Brinkmann, 2009). Metodvalet motiveras genom att användandet av 

kvalitativa intervjuer kan ge en djupgående och förstående bild av hur de intervjuade upplever 

arbetet med målsättning än om man hade använt sig av en kvantitativ studie, då det hade varit 

svårt att skaffa sig en fördjupad förståelse om spelarnas attityder och handlingar.  

 

För att besvara syftet och frågeställningarna genomfördes halvstrukturerade djupintervjuer 

med en kvalitativ inriktning. Med detta menar Kvale och Brinkmann (2009) att man använder 

sig av strukturerade frågor med samma ordningsföljd, samt att svarsalternativen är öppna.  

Studien baseras på ett induktivt perspektiv. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) så innebär en 

induktiv slutledning att man använder sig av en tolkande ansats. Den styrs i sin tur av 

uppfattningar och tolkningar ur ett subjektivt synsätt. I en induktiv slutledning dras 

generaliserade slutsatser utifrån empirin. Denna studie grundas i djupgående intervjuer med 

utvalda landslagsspelare som har skett vid olika tillfällen. Intervjuerna har utförts via telefon. 

Via mailkontakt har samtliga spelare i truppen kontaktats och blivit tillfrågade om de vill 

ställa upp på intervju. De spelare som tackat ja har sedan bokats in för intervju. Vid bestämd 

intervjutid har intervjuobjekten kontaktats via telefon och intervjuerna har sedan genomförts. 

Intervjuerna pågick mellan 25-40 minuter. Intervjuerna spelades samtidigt in med hjälp av 

mobiltelefon och dator. 
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Datan som har samlats in har bearbetas genom kodning och transkribering. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar på att kategorisering görs för att föra samman begrepp och 

meningar som hör ihop. Detta sammanfattas genom ett antal begränsade kategorier av det 

material som är kodat. Kategorierna kan vara bestämda i förväg eller växa fram under arbetets 

gång och de kan presenteras i text, figur eller i en tabell (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Materialet från transkriberingen användes sedan i en kategorisering där tre huvudkategorier 

med dess underkategorier presenterades kopplat till studiens syfte och frågeställningar. 

De framtagna kategorierna strukturerades upp med hjälp av en tabell. Studiens kategorier har 

växt fram under arbetets gång. Överkategoriernas struktur har fördelats genom mål på grupp 

nivå och mål på individnivå samt övrigt. Kategorin övrigt innehåller både kategorier som går 

att applicera på både grupp och individnivå.  

 

Rapportens resultat har strukturerats upp genom att kategorierna har presenterats var för sig. 

Resultatet belyser spelarnas syn på olika aspekter på målsättning med hjälp av citat. Dessa har 

sedan kopplas ihop med tidigare forskning inom aktuellt område. En objektiv bild har försökt 

förmedlas genom att presentera det mest förekommande svaren. Att de nämndes mest av 

intervjupersonerna tolkas som att de var mest betydelsefulla. Även avvikande svar tas upp i 

resultatdelen för att få en tydlig helhetsbild. De intervjuade spelarna benämns med siffrorna 1 

till och med 6 beroende på från vilken intervju citaten är hämtade.  

 

Intervjuguide 
Innan de huvudsakliga intervjuerna genomfördes så gjordes en pilotintervju. Detta för att 

säkerhetsställa att intervjufrågorna är realistiska och användbara anpassat till syftet och 

frågeställningarna En intervjuguide har skapats för att intervjuerna ska kunna standardiseras 

och för att undvika eventuell bias. Intervjuguiden baseras på empirisk och teoretisk 

målsättningsforskning som anses vara relevant i relation till ett målsättningsarbete och dess 

effektivitet ur ett idrottsligt kontext. Intervjuguiden är uppdelad i fyra områden utifrån 

rådande frågeställningar. Första området är anpassat för att inleda samtalet. Detta görs för att 

struktur på samtalet och få en allmän uppfattning om den som intervjuas. Andra området 

fokuserar på målsättningsprocessen, hur och vilka mål spelarna använder sig av. Inom det 

tredje området behandlas intervjupersonernas tidigare målsättningsarbete och dess utveckling. 

Fokus inom detta område ligger på hur deras mål har utvecklats genom karriären. I det sista 
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och fjärde området ställer vi frågor angående med- och motgångar i spelarnas 

målsättningsarbete. 

 

 

 

Metoddiskussion 
Reliabilitet och validitet är två essentiella begrepp att ta hänsyn då man genomför en 

vetenskaplig studie. Reliabilitet är ett uttryck för tillförlitlighet i studien och mäter om de 

instrument man valt att använda sig av ger likadant resultat vid olika tillfällen. Validitet 

betyder giltighet och undersöker om man mäter det man avsett att mäta (Kvale & Brinkmann, 

2009). Frågorna har standardiserats för att skapa en hög så hög validitet som möjligt. Vissa 

frågor under intervjun var tvungna att upprepas eller omformuleras för att intervjupersonen 

inte förstod frågans innebörd. Därför kan man ifrågasätta validiteten hos vissa av frågorna.  

 

En av de spelarna som intervjuades var relativt oerfaren i landslagssammanhang och kan 

därför påverka reliabiliteten negativt då dennes målsättningsarbete kan utvecklas genom åren. 

Bias kan även förekomma om frågor och svar uppfattas eller tolkas på fel sätt.  

 

Inför kontakten med spelarna var målsättningen att intervjua 8 spelare. Samtliga spelare i 

truppen kontaktades via mail och blev tillfrågade om de ville ställa upp på en intervju. De 

hade blivit informerade vid ett tidigare tillfälle av Svenska Innebandyförbundet om att en 

studie skulle utföras och att spelarna skulle bli kontaktade. Slutligen fick vi tag på 6 spelare 

som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Den låga svarsfrekvensen beror troligtvis på 

att spelarna kontaktades efter säsongens slut då många är borta på semester, samt kan studiens 

förankring hos spelarna ifrågasättas på grund av den låga svarsfrekvensen. Från början var 

tanken att intervjuerna skulle ske face to face men på grund av hinder och brist i 

kommunikationen så genomfördes intervjuerna via telefon. Utgångspunkten i valet av face to 

face intervjuer var att intervjun skulle få en ökad trovärdhet och mer utvecklande svar än en 

telefonintervju. Fördelen med att använda sig av telefonintervju är att man kan nå de 

intervjuade oavsett vart de befinner sig. På grund av den höga geografiska spridningen så var 

det ett effektivt sätt att genomföra intervjuerna på. Nackdelen med intervju via telefon är att 

den inte blir lika personlig och på så vis kanske inte skapar samma ärlighet eller tillförlitlighet 

mellan intervjuaren och respondenten 
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Etiska Överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (1990) förekommer fyra olika forskningsetiska principer som bör 

beaktas i forskningen. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet syftar till forskarens skyldighet att informera 

personerna man utför studien på om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet 

kräver att forskaren ska ha målgruppens samtycke till undersökningen. Med 

konfidentialitetskravet menas att man som forskare tar hänsyn till målgruppens anonymitet på 

ett sådant sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Denna hänger ihop med nyttjandekravet 

som säger att den insamlade datan endast får användas i forskningssyfte. Samtliga principer 

ska beaktats vid utformningen, insamling och bearbetning av undersökningen. Spelarna har 

tagit del av de etiska riktlinjerna genom informationsbrevet (bilaga 1) som skickades ut i 

samband med förfrågan om intervjuerna. Dessutom har de intervjuade personligen blivit 

upplysta om att deltagandet är frivilligt och de kan närsomhelst avbryta sin medverkan. De 

har även tagit emot information om arbetets syfte och vad de ska användas till. I denna studie 

har vissa citat där namn och klubblag nämnts tagit bort för att göra denna rapport så anonym 

som möjligt. Intervjudeltagarna har även blivit omnämnda med ett intervjunummer istället för 

deras namn. Detta har gjorts för att beakta konfidentialitetskravet.  
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Resultat  
Intervjudatan är strukturerad med hjälp av tre överkategorier och ett antal underkategorier. En 

kategori handlar om mål och målsättning på gruppnivå som spelarna ställs inför. Den andra 

kategorin berör spelarnas mål på individnivå och den tredje kategorin Övrigt innefattar 

spelarnas och tränarnas sociala samverkan samt spelarnas syn på ett optimalt 

målsättningsarbete.  

Tabell 1.1. Visar huvudkategorier och dess underkategorier.  

Mål på gruppnivå Mål på individnivå Övrigt 

Hantera motgångar  

Spelarnas agerande på 

gruppnivå när inte målen 

nås  

Uppföljning av mål  

Hur spelarna går vidare med sina 

individuella mål 

Feedback 

Spelarnas syn på dialogen med 

tränarna 

Hinder 

Barriärer som kan 

förhindra måluppfyllelse 

på gruppnivå 

Målformulering 

Spelarna uppfattningar om 

målsättningsprocessen  

Beroende 

Hur spelarnas samverkan 

präglar målsättningsarbetet i 

ett lag 

Utvärdering 

Hur spelarna utvärderar 

sina mål på gruppnivå 

Effektivitet 

Hur spelarna ser generellt ser 

målsättningsarbete 

Optimalt arbete 

Vad spelarna anser vara det 

mest essentiella i ett 

målsättningsarbete 

Långsiktiga mål 

Hur spelarna arbetar 

med långsiktiga mål på 

gruppnivå 

Målutveckling 

Hur spelarna har upplevt deras personliga 

målsättingsarbete under karriären 

 

Kortsiktiga mål 

Hur spelarna arbetar 

med kortsiktiga mål på 

gruppnivå 

 

Utvärdering 

Hur spelarna utvärderar sina mål på 

individnivå 
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 Hantera motgångar 

Spelarnas agerande på individnivå när inte 

målen nås  

 

 

 Hinder 

Vad spelarna upplever kan komma emellan 

dem och sina individuellt uppsatta mål 

 

 Vinna 

Vilket mål som spelarna upplever vara det 

övergripande viktigaste målet i relation till 

deras idrottsutövande 

 

 Långsiktiga mål 

Hur spelarna arbetar med långsiktiga mål 

på individnivå 

 

 

 Kortsiktiga mål 

Hur spelarna arbetar med kortsiktiga mål 

på individnivå 
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Mål på gruppnivå 
 

Hantera motgångar 
Den första faktorn vi har identifierat under mål på gruppnivå är hanteringen av motgångar. 

Den syftar till lagets agerande när de inte når sina uppsatta mål. De intervjuade spelarna anser 

att arbetet med att hantera motgångar på gruppnivå saknas till viss del. Detta anses bero på att 

merparten av intervjuerna inte har stött på så många motgångar i landslagsammanhang. 

En spelare från intervju 5 sammanfattar “Nu var det ju första gången jag förlorade i 

landslaget, både på senior och juniornivå. Så hittills har vi inte haft så många. Nä, vi inte haft 

någon motgång. Jag vet faktiskt inte där, eftersom vi inte haft någon motgång så är det svårt 

att säga.”   

Statistiskt sett så har landslaget resultatmässigt haft få motgångar då man samtliga gånger har 

tagit sig till VM- final och vunnit 7 guld av 9 möjliga (Innebandy.se). Under de tre senaste 

säsongerna har man vunnit de 25 senaste matcherna av 30 spelade. 

 

Hinder 
Den andra identifierande underkategorin är Hinder. Det syftar till möjliga barriärer som kan 

stå i vägen för gruppens måluppfyllelse. Enligt tidigare forskning så kan hinder av 

situationsbaserad karaktär uppkomma i form av tidsbrist (Yukelson et al. 1992). De 

intervjuade anser att hinder som kan komma i vägen för lagets måluppfyllelse är främst 

tidsbrist. En spelare från intervju 1 beskriver fenomenet “Det handlar nog mer om 

förutsättningarna. Hade man möjlighet att kunna ses oftare med landslaget så hade man 

kunnat gå in mer på individnivån med vilka målsättningar man har och lägga upp kanske 

ännu mer diskussioner kring hur man ska uppnå sina målsättningar och hur man ska jobba 

för att komma så väl förberedd som möjligt med de olika målsättningarna man har.”  

 

Utvärdering 
Nästa identifierade underkategori är Utvärdering och tar upp spelarnas attityder gentemot 

utvärdering av gruppmålen. Enligt Yukelson (1997) så ska gruppmålen utvärderas med jämna 

mellanrum, målen ska baseras på lagets utveckling och ses som en pågående process.  

Spelarna som intervjuades i studien ansåg att det kortsiktiga utvärderingsarbetet på gruppnivå 

fungerade bra. En spelare från intervju 2 berättar “Jag tyckte det var rätt bra, vi satte oss i 



18 

formationen och fick bestämma ganska fritt hur vi ville ha det och vilka ledord vi ville ha och 

så stämde vi givetvis av det här efter matchen så det blev lite uppföljning på det också.”  

Enligt forskning om utvärdering så påvisar den att spelarna i ett lag bör dela information om 

lagets samverkan för att uppnå ett mer effektivt sätt att samverka (Yukelson, 1997). En av 

intervjudeltagarna ansåg att utvärderingsprocessen på gruppnivå ur ett mer långsiktigt 

perspektiv existerade men dock utan dialog mellan spelargruppen och ledarna. 

Intervjudeltagare 6 sammanfattar “Men dem har inget drev där de kör runt och ringer till 

allihopa. Däremot så kommer det mailledes så får vi där får vi ju utvärderingar, ett skriftligt 

utvärderande liksom. Hur landslagsledningen har utfört det hela liksom. Så det kommer ju en 

utvärdering från dem men det är ju ingen dialog där vi pratar om utvärderingen liksom.” 

 

 

Långsiktiga mål  
Långsiktiga mål relaterar till hur gruppen sätter upp mål på lång sikt. Forskningen visar på att 

grupprelaterade mål går före de individuella målen, författarna menar även att långsiktiga mål 

prioriteras och är av resultatinriktad karaktär (Yukelson, 1992). Detta kan styrkas i denna 

studie med att majoriteten av de intervjuade spelarna har tagit upp VM-guld som det 

viktigaste resultatorienterade målet i ett längre perspektiv. Intervjuperson 3 tydliggör “Vi har 

bara haft ett tydligt mål och det är att vinna VM-guld” 

Yukelson (1992) menar även att långsiktiga mål ska sättas för att peka ut riktning inför 

framtiden. Fokuserar man på det långsiktiga målet som landslaget använder sig av så har den 

en uppenbar tydlig utformning. En spelare från intervju 3 citeras “Långsiktiga mål ska sättas 

för att peka ut riktning inför framtiden.” 

 

Kortsiktiga mål 
Den sista underkategorin som är identifierad under grupprelaterade mål är Kortsiktiga mål. 

Dessa syftar till gruppens arbete med mål på kort sikt. Kortsiktiga mål är mer relaterade till 

specifika uppgifter på träning och tävling för att öka prestationen. Det är även viktigt att få 

feedback på de kortsiktiga mål som gruppen har satt upp (Yukelson, 1992). Den tidigare 

forskningen om kortsiktiga mål på gruppnivå stämmer väl överens om hur spelarna i 

landslaget uppfattar arbetet. 

En spelare från intervju 6 sammanfattar “Det är väl som så här att på gruppnivå så är det 

ganska tydligt, vi har ju väldigt mycket sittningar tillsammans och jobbar ganska mycket med 
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målbilder, vad vi vill ha ut av varje match, varje träning, hur vi vill att det ska se ut, hur vi vill 

att det ska fungera, vilka spelkombinationer vi gärna ser att vi jobbar med under en viss 

träning eller en viss match. Så där är det väldigt tydligt i gruppen.” 

 

Mål på individnivå 
 

Uppföljning av mål 
Den andra huvudkategorin som tagits fram är Mål på individnivå. Första underkategorin som 

har identifierats under den är Uppföljning av mål, denna kategori syftar till hur spelarna går 

vidare med sina egna personliga mål. Enligt Weinberg et al. (1993) så ska man se målen som 

en trappa där varje trappsteg symboliserar ett kortsiktigt mål och det långsiktiga målet är att 

gå upp för hela trappan. Gemensamt för alla intervjuade spelarna är att de efter att ha nått ett 

mål, formulerat om det och tagit det till nästa nivå. En spelare från intervju 1 berättar “Jag 

har alltid haft ett steg som jag vill ta efteråt. Oftast så har det kanske varit att uppfyllt ett 

kortsiktigt mål och gått vidare direkt mot det långsiktigare målet.”   

Inom denna kategori använder sig spelarna till stora delar av processorienterade mål. Dessa 

mål syftar till att förbättra egenskaper och färdigheter hos spelaren längs vägen mot det 

långsiktiga målet (Weinberg & Gould, 2007). Intervjuperson 4 sammanfattar “Framgång 

föder framgång lite grann. En fråga man får är hur orkar du spela och träna så mycket, men 

det är inte så konstigt man får ju så mycket energi. En målsättning kan ju vara att spela bra 

på matcher och när man spelar bra så mår man bra. Så man får ju den här bekräftelsen hela 

tiden. Så man sätter ju upp nya grejer direkt efter.” 

 

Målformulering 
Nästa underkategori är Målformulering hänvisar till hur spelarnas målsättningsprocess ser ut. 

Att idrottare skriver ner sina mål är en förutsättning för att de ska kunna utveckla och 

utvärdera sitt målsättningsarbete (Weinberg et al. 2000). Majoriteten av de intervjuade 

spelarna skriver inte ner sina mål. En person från intervju 6 citeras “Jag har nog väldigt 

mycket i huvudet faktiskt.” 

 

Det är även viktigt att använda sig av mätbara mål då man enklare kan följa spelarens 

prestationsutveckling från när målet sätts till slutdatumet då målet ska vara uppnått (Locke & 
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Latham, 1981). På denna punkt skiljer det sig mellan spelarnas målsättningsarbete, en del 

använder sig av kvantitativt mätbara mål med en inriktning på prestationsmål, Intervjuperson 

2 berättar “Så det känns bättre att ha dem nedskrivna så vet man varför man har valt dem. 

Man kan ha lite noteringar om det också.”  Medan andra spelare föredrar resultatorienterade 

mål där fokus ligger på att vinna och mer subjektiva faktorer såsom känsla och uppfattningar 

om sin egen prestation. Intervjuperson 6 förklarar “Det handlar mer om att känslan ska vara 

god och liksom det handlar mycket mer om att vinna matcher åt eller med laget. Kan man 

dessutom vara den tyngden på vågen som kan göra det åt laget så är jag mycket mer nöjd, 

den är svår att mäta som ett mål men det är alltid ett mål att varje match kunna vara en 

bidragande orsak till att laget vinner. Det tror jag är en tydlig målsättning inför match.”  

 

Effektivitet 
Effektivitet handlar om hur spelarna uppfattar sitt eget målsättningsarbete. I en studie av 

Weinberg et al. (2000) som undersökte målsättningar hos olympiska idrottare kom man fram 

till att samtliga idrottare som deltog i studien sätter upp något slags mål för att förbättra sin 

prestation. De olympiska idrottarna var också av uppfattningen att deras 

målsättningsstrategier var väldigt effektiva. Alla intervjuade spelarna i landslaget är av 

samma uppfattning som den vedertagna forskningen påvisar, nämligen att deras 

målsättningsarbete är effektivt och att det hjälper dem att prestera bättre i idrottssammanhang. 

 Intervjuperson 4 menar “Ja absolut det har det alltid gjort. Jag tycker att det har varit 

väldigt effektivt. Både på grupp och individnivå.” 

 

 

Målutveckling  
Målutveckling är en underkategori som belyser hur spelarnas målsättningsarbete har 

karaktäriserats under deras karriär. Spelarna har under karriären använt sig av långsiktiga mål 

vilket skapar en mer uthållig motivation (Williams, 2010). Intervjuperson 3 beskriver “Det är 

nog SM- gulden, det är dem man har strävat efter, det är dem man har drömt om. När man 

var liten också. Så det är ett av de första målen så det kändes otroligt stort.” 

De kortsiktiga målen som spelarna har använt sig av har präglats av resultatorienterade mål. 

Dessa mål fokuserar på tävlingsmomentet och dess resultat (Weinberg och Gould, 2007). En 

intervjuperson från intervju 3 beskriver hur han har sett på sitt målsättningsarbete under sin 

karriär “Alltså, mitt största målsättning är att vinna, vinna hela tiden. Det har väl varit från 



21 

start och det är det nu också. Om man letar efter dem största målen är just att vinna. När man 

var mindre var det på mycket mindre nivå, då kanske det var att vinna mot ärkerivalen i orten 

bredvid ungefär.”  

 

Utvärdering 
Nästa faktor är Utvärdering. Denna kategori behandlar hur spelarna utvärderar sina 

individuella mål. Enligt forskningen så bör tränarna vara medvetna om och se till att spelarna 

dokumenterar sina mål för att ha en chans att utvärdera och utveckla spelarna och deras 

målsättning (Weinberg et al. 2000) Merparten av de intervjuade spelarna utvärderar sina 

individuella mål på egen hand. En person från intervju 2 förklarar “Jag själv sätter mig efter 

jag har bestämt mig för när det ska vara klart och går igenom har jag lyckat med det här? 

Har jag inte lyckats med det? Varför alltså inte?” 

Det framkommer även en uttryckt önskan om en mer feedbackbaserad utvärdering bland 

spelarna, vilket som också rekommenderas i den vedertagna forskningen. En spelare från 

intervju 6 citeras “Med matcherna just så handlar det om, eller så hade jag gärna haft 

individuell feedback på vad gick bra, vad gick mindre bra den här gången. Vad måste vi ha 

nya mål för att lyckas med dem här individuella målen som vi satt upp tidigare liksom.”  

 

Hantera motgångar 
Den sjätte underkategorin under mål på individnivå är Hantera motgångar. Denna faktor 

fokuserar på hur spelarna tar itu med sina individuella motgångar. Samtliga intervjuade 

spelare anser att de själva är bra på att hantera idrottsliga motgångar. De är också alla överens 

om att snabbt komma över motgången, gå vidare och blicka framåt. Intervjuperson 3 

beskriver hur dennes process går till “Analysera ganska snabbt men jag försöker lägga dem 

flesta motgångarna bakom mig. Inte älta det för mycket utan få ut det viktigaste varför det 

gick dåligt. Varför det blev som det blev och se vad man kan göra åt det.”    

Idrottare som genomgår förluster på matcher och träningar blir bättre på att hantera motgångar 

i det långa loppet (Gould, Dieffenbach & Moffett, 2002). De intervjuade spelarna har gedigen 

idrottsbakgrund vilket kan ha påverkat deras starka förmåga att hantera motgångar. Samtidigt 

menar Spieler et al. (2007) att lagidrottare som har för vana att vara med i startuppställningen 

har en betydligt större förmåga att hantera motgångar än de som inte har för vana att starta.  
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Hinder 
Hinder syftar till vad som kan komma mellan spelarna och deras individuellt uppsatta 

målsättningar. Dessa kan ta sig i uttryck genom olika barriärer såsom tidsbrist, skador, brist på 

självförtroende och sociala relationer (Yukelson, 1992). I en studie av Weinberg et al. (2000) 

där olympiska idrottare målsättningsattityder undersöktes så ansåg idrottarna att de största 

hindren för att nå sina mål var tidsbrist, avsaknad av självförtroende och förmågan att nå 

målet. Ser vi på de intervjuade landslagsspelarna så anser majoriteten att skador är det största 

hindret som kan komma i vägen för deras måluppfyllelse. Intervjuperson 1 beskriver “Ja, det 

finns det absolut. Det finns massor med olika parametrar som kan ställa till det. Skador är väl 

kanske det största hindret som kan komma i vägen.” En annan parameter som nämns bland de 

intervjuade spelarna är tidsbrist. Då många spelare har jobb vid sidan av och detta upplevs 

som ett hinder eftersom det tar mycket tid och kraft.  

Intervjuperson 4 citeras “Ja det är klart det gör. Innebandyn är ju halv professionell, jag 

tycker ju om att jobba vid sidan av och inte bara spela innebandy. Man jobbar ju samtidigt så 

jag menar att psyket och energin ska ju portioneras ut liksom.  Den delen är ju viktig.  Hur 

mycket energi visas på vad jag orkar lägga energi på den här målsättningsbiten.  Om du 

tänker att jag kommer från en arbetsdag så det är ju en, jag tror ni förstår vad jag menar. 

Man måste portionera ut sin energi och det kan ju rubba en mentalt.” 

 

 

Vinna 
Det viktigaste målet som spelarna upplever är att Vinna. Forskning på elitidrottare visar på att 

de tre viktigaste målen är öka den allmänna prestationen, vinna och ha roligt. Dessa tre mål 

samverkar med varandra för att skapa ett optimalt målsättningsarbete. Genom att öka sin 

prestation är det mer sannolikt att vinna vilket skapar en roligare upplevelse (Weinberg et al. 

2000). Majoriteten av intervjuade landslagsspelarna anser att det viktigaste målet med deras 

idrottande är att vinna. Intervjuperson 3 sammanfattar “Ja alltså vinna är mitt jobb, det är 

som vilket jobb som helst på ett sätt. Målet med innebandy är att vinna med det lag man 

spelar med. Det är att vinna det är det som är målet.” 

Vi kan även se att det finns en koppling mellan att vinna och ha kul hos de flesta av de 

intervjuade spelarna. Detta tar sig i uttryck på följande vis hos intervjuperson 6 “Jag tror 

främst det handlar om att vinna, jag tycker det är så förbaskat kul att vinna och gör gärna det 

till vilket pris som helst.“ 
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Långsiktiga mål 
Den åttonde underkategorin inom individuella mål är långsiktiga mål. Denna underkategori 

tar upp hur spelarna arbetar med mål i ett långsiktigt perspektiv. Locke och Latham (1985) 

menar att man skapar en mer långvarig motivation emot det långsiktiga och slutgiltiga målet, 

om idrottaren använder sig av både långsiktiga och kortsiktiga mål. Ofta är långsiktiga mål av 

resultatinriktad karaktär och används för att peka ut framtida riktningar. Samtliga intervjuade 

spelare använder sig av långsiktiga mål där majoriteten är av resultatinriktad karaktär. De 

flesta nämner att stundande VM är det långsiktiga målet. Intervjudeltagare 5 menar att ”Det 

har jag varit ganska tydlig med att jag vill vara med i landslaget och vinna VM- guld.” 

 

 

Kortsiktiga mål  
Kortsiktiga mål är den sista underkategorin som vi har identifierat inom individuella mål. 

Kategorin belyser spelarnas arbete med kortsiktig målsättning. Tidigare forskning menar att 

kortsiktiga mål är relaterade till tävling och träning och deras specifika uppgifter för att öka 

spelarnas prestation (Yukelson, 1992). Majoriteten av de intervjuade spelarna använder sig av 

kortsiktiga mål. Intervjuperson 4 citeras “Nu på senaste tiden när man har spelat på hög nivå, 

så handlar det mer om kortsiktigare mål till exempel inför varje match.”  

 

 

Övrigt 
Den sista huvudkategorin som har identifierats är Övrigt. Denna kategori innefattar tre 

underkategorier som inte är applicerbara på endast en av de redan två tidigare presenterade 

huvudkategorierna utan är relaterar till både grupp och individnivå.  

 

 

Feedback 
Feedback är den första kategorin som presenteras. Denna förklarar spelarnas syn på dialogen 

mellan dem och tränarna. När spelare sätter kortsiktiga mål är det viktigt att tränarna 

tillhandahåller feedback på processen. Litteraturen tar också upp att idrottare på hög nivå 

föredrar att sätta sina egna individuella mål och föredrar även där feedback från tränarna 

(Yukelson et al. 1992). Bland spelarna i landslaget råder det delade meningar om 
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feedbackprocessen. Tre spelare menar på att det är upp till varje enskild individ att söka 

feedback från tränarna. Intervjuperson 5 citeras “Sen om man tittar på individnivå så är det 

väl mycket upp till en själv om man vill få feedback och så, det ansvaret ligger på varje 

spelare att kolla med tränarna, vad dem tycker och så där.” 

Samtidigt så anser en av dessa spelare att äldre och mer landslagsmeriterade spelare har 

lättare att föra en dialog med tränarna jämfört med nya och yngre spelare i truppen. 

Intervjuperson 4 menar att “Ja absolut, visst pratar dem äldre mer med tränarna än vad dem 

yngre gör. Men kopplat till målsättningar är det ingen skillnad. Tar du en äldre spelare så tar 

du och gör det du har betalt för. Men med yngre spelare kan det vara sunt att ha en tydlig 

dialog, för dem kanske inte är lika mottagliga för kravbilderna.“ 

Två personer upplever att feedbackarbetet fungerar bra i landslaget En person från intervju 4 

beskriver “Ja, det finns ju, dem är duktiga på att ge feedback och att lyfta fram positiva sidor 

och det man kan utveckla.” 

 

 

Beroende  
Den andra underkategorin är Beroende och hänvisar till hur samverkan mellan spelare präglar 

målsättningsarbetet i ett lag. Hinsz och Nickell (2004) menar på att gruppmedlemmar känner 

mer samhörighet till det uppsatta målet än vad enskilda idrottare gör om de ställs inför samma 

uppgift. Gruppmedlemmar har även en mer positiv inställning till målen och känner sig mer 

tillfredställda med situationen än vad enskilda idrottare gör. Dock finns det en risk att gruppen 

sätter lättare mål.   

 

Majoriteten av de intervjuade spelarna anser att gruppmålen är betydligt svårare att uppnå än 

individmålen. Skälet som tas upp är att spelarna är beroende av varandra för att de ska kunna 

nå de uppsatta gruppmålen. Spelare från intervju 6 sammanfattar “Sätter du upp gruppmål så 

är du beroende, det är 20 individer som ska, inte komma överens men människor är 

människor och i grupper är det en social prägel på dem målsättningarna. Det lättaste 

exemplet är om 20 spelare plus coach kommer fram till en målsättning och det låter kanon 

när man kommer fram till det men i slutändan så måste det finnas ett ledarskap som ska styra 

för att dessa 20 personer ska uppnå det. Om den sociala interaktionen är bristfällig kan det ju 

stjälpa ens målsättning.” 
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För att prestationen ska bli hög bör inte gruppens mål komma i konflikt med någon av 

individens mål (Locke & Latham, 2002). Ett exempel där gruppmålen och individmålen kan 

komma att krocka med varandra beskrivs utifrån intervjuperson 3 synvinkel där denne anser 

att spelare kan ha olika intentioner med sina karriärer. “Det svåra med målen är just att folk 

är på olika plan i sina karriärer och det är lite olika vart man står och vart man vill så då ska 

man ha så få mål som möjligt det tror jag är viktigaste. Kanske ha 2-3 stycken stora mål och 

sen får man ta dem andra målen på individuell nivå, annars blir det nog för avancerat om 

man ska uppnå samma mål.”  

 

Enligt Locke och Lathams (2002) goal- setting theory så bör individen vara hängiven till de 

angivna målen för att nå en hög prestationsnivå. En spelare från intervju 4 tar upp hur viktigt 

det är att spelare samverkar och dedicerar sitt arbete mot målen. “Det här är ju svårt, ren 

psykologi men att man märker att folk tar till sig och blir engagerad, bara en enkel grej som 

att alla uttalar sig kan vara svårt. Det behöver inte vara så hårddraget men ett uttalande från 

en person kan innebära att man blir lite mera hängiven till vad som sägs.” 

 

 

Optimalt arbete 
Sista kategorin som tas upp är Optimalt arbete, denna kategori behandlar spelarnas syn på ett 

optimalt målsättingsarbete i ett innebandylag. Det första som de intervjuade spelarna är 

överens om är att man bör använda sig av både långsiktiga och kortsiktiga mål. Forskningen 

visar också på att detta är en viktig faktor, Locke och Latham (1985) menar på att genom 

använda sig av både långsiktiga och kortsiktiga mål skapar man en mer uthållig motivation. 

En spelare från intervju 3 sammanfattar “Sen är det viktigt att man har både delmål och ett 

stort huvudmål kanske. Som man har någonting att uppnå på vägen. Så att man ser att man är 

på rätt väg och att man kan bocka av lite grann att det går rätt eller att det går fel så ser man 

vad man står lite grann.”  

 

Spelarna tar även upp att det är viktigt att sätta mål som går att uppnå. Enligt Locke och 

Latham (1981) så leder endast orealistiska mål till misslyckande och frustration. 

Intervjuperson 6 citeras “Kanske är dem ouppnåeliga, då måste man ändra om dem så att 

dem blir uppnåbara. För att mål som inte går att uppnå är helt värdelösa mål.” 
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Nästa viktiga faktor som togs upp av landslagspelarna var att man dokumenterar sina mål och 

följer upp dem i efterhand. Den vedertagna målsättningslitteraturen anger att man bör skriva 

ner sina mål för att ha chans att utveckla spelarna och deras målsättning (Weinberg et al. 

2000). Spelare från intervju 3 tydliggör “Det är ju bara bortkastad tid att man sätter upp ett 

mål som man sen inte gör någonting med bara skriver ner på papper.“ 

 

De intervjuade spelarna fortsätter med att uttrycka en önskan om det borde finnas en dialog 

om målen i ett lag. Enligt Yukelson (1997) så bör utvärdering ses som en pågående process 

där gruppmedlemmarna delar information angående kvalitén hos lagets samverkan för att 

uppnå mer effektiva sätt att fungera. En spelare från intervju 4 berättar “Det behöver inte vara 

så hårddraget men ett uttalande från en person kan innebära att man blir lite mera hängiven 

till vad som sägs. Och sen att man följer upp det med jämna mellanrum, hur ligger vi till och 

har en gruppdialog om det.” 

Detta resonemang tar även sig i uttryck på en individuell nivå intervjuperson 4 uttrycker 

följande “På individnivå ska man ha dialog, det kan finnas en psykisk coach som har en 

dialog med varje spelare, vad vill du uppnå med den här perioden, kortsiktigt, långsiktigt, att 

man har någon att bolla med 
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Diskussion 
Studiens allmänna syfte var att kartlägga hur kunskaper om målsättning hos spelare i Svenska 

innebandylandslaget utvecklas och tillämpas i praktiken. Områdena som undersöktes mer 

ingående var hur och vilka slags mål spelarna sätter upp för att nå framgång med sitt 

idrottande, hur spelarnas målsättningsarbete utvecklats genom karriären samt hur spelarna 

hanterar målmotgångar och måluppfyllelse. Resultatet har genererat en stor mängd kvalitativ 

data från de insamlade intervjuerna. Därav kommer diskussionen att fokusera på de mest 

framstående kvalitativa slutsatser relaterat till tidigare målsättningsforskning snarare än att 

diskutera resultatet i helhet.   

 

Målsättningsprocessen 
Spelarna i det svenska Innebandylandslaget arbetar regelbundet med målsättningar. De kort- 

och långsiktiga målsättningsarbetet på gruppnivå i landslaget stämmer väl överens med vad 

forskningen visar på. Enligt Yukelson (1992) så bör långsiktiga mål vara av resultatinriktad 

karaktär och sätta upp tydliga riktlinjer inför framtiden. Samtliga intervjuade spelare nämnde 

att det långsiktiga målet var att vinna VM guld samt att det är viktigt att använda sig av 

långsiktiga mål för att peka ut en riktning inför framtiden. Detta tyder på att det långsiktiga 

målsättningsarbetet på gruppnivå är tydligt och att av de intervjuade spelarna så är alla 

införstådda med vilka mål som är prioriterade. De kortsiktiga gruppmålen i landslaget 

fokuserar mer på processmål än vad de långsiktiga målen gör. Det stämmer också bra överens 

med vad forskningen rekommenderar. Yukelson (1992) menar på att kortsiktiga mål ska 

fokusera på uppgifter som ska utfärdas på matcher och träningar. Merparten av de intervjuade 

spelarna uppger att de arbetar aktivt med vad de vill ha ut av matcher och träningar och 

upplever också att det finns en tydlighet i deras arbete med mål. Målsättningsarbetet kan 

sammanfattas genom att den uppfattade bilden av arbetet på gruppnivå är av en effektiv 

karaktär i den mån att spelarnas uppfattning är i linje med vad målsättningsforskningen 

rekommenderar. 

En viktig förutsättning för att kunna arbeta och följa upp både individ och gruppmål är att 

skriva ner sina mål (Weinberg et al. 2000). Merparten av de intervjuade spelarna skriver inte 

ner sina mål. Då detta inte görs kan det begränsa spelarnas förutsättningar i 

målsättningsarbetet. Spelarna uppger ingen speciell anledning till varför de inte skriver ner 

målen men ett eventuellt argument skulle kunna vara att det medför en större press att 
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dokumentera målen än att ha de i huvudet. Det går dock inte att dra någon slutsats om det utan 

det skulle behövas mer forskning på området.  

 

Utvärderingen av målsättningsarbetet på gruppnivå anser spelarna fungera bra ur ett 

kortsiktigt perspektiv, då utvärdering sker i form av gruppfokuserade muntliga avstämningar 

efter matcher och med mer utförliga analyser genom gruppmail. De individuella målen som 

spelarna har, utvärderas av dem själva, utan dialog med ledarna. Forskning påvisar att det är 

viktigt att föra en kontinuerlig dialog om målen mellan spelare och ledare samt att spelarna i 

ett lag bör dela information om lagets samverkan för att kunna uppnå ett mer effektivt sätt att 

samverka (Yukelson, 1997).  

 

Det uttrycks önskan om en mer feedbackbaserad utvärderingsform från spelarnas sida på både 

grupp och individnivå. Ett antal av spelare upplever att utvärderingsbrevet som skickas ut av 

ledarna är bra men att det saknas en dialog om det. Detta begär finns även på en individuell 

nivå då några spelare menar att man vill ha mer feedback på de individuella prestationerna 

och målen, speciellt efter matcher. Eftersom att majoriteten av de intervjuade spelarna inte 

skriver ner eller delar sina individuella mål med tränarna så blir det svårt att under nuvarande 

förutsättningar utvärdera de och ge feedback på dem.  

 

Det råder dock delade meningar om spelarnas upplevelse om hur feedbacken kommuniceras 

inom laget. Hälften av spelarna upplever att det är deras ansvar att ta kontakt och prata med 

ledarna om de vill ha individuell feedback. Samtidigt uttrycks det även att de äldre spelarna i 

laget har en intensivare dialog med tränarna än vad de yngre spelarna har. En av de 

intervjuade nämner att det är viktigt att även de yngre spelarna för en dialog med tränarna. 

Forskningen påvisar att om spelare tillhandahålls feedback så blir deras målsättningsarbete 

mer effektivt (Locke & Latham, 1986). Uppfattningen är att det skiljer sig från spelare till 

spelare hur deras dialog ser ut med tränarna. Det är viktigt att beakta detta klimat, då det går 

emot den vedertagna målsättningsforskningen till viss del. 
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Målsättningens syfte 
Alla de intervjuade spelarna upplever att arbete med målsättningar är ett effektivt sätt att öka 

prestationen. Den vedertagna forskningen visar på att elitidrottare ofta upplever 

målsättningsarbetet som effektivt jämfört med hobbyutövare (Weinberg et al. 2000). De som 

utövar idrott på hobbynivå är av uppfattningen att målsättningsarbete är positivt för att öka 

prestationen men vet oftast inte vilka verktyg de ska använda sig av för att uppnå effektivitet. 

Ser man på landslagsspelarna så är uppfattningen att de har stor förståelse för hur ett 

målsättningsarbete bör bedrivas för att kunna vara av effektiv karaktär. 

 

Det övergripande syftet med målsättningsarbetet, det som driver alla spelare i grunden är att 

vinna. Majoriteten av spelarna uppger att vinna är inblandat i deras huvudsakliga mål. Enligt 

Weinberg et al. (2000) så är vinna, öka prestationen och ha roligt de tre viktigaste målen hos 

elitidrottare. Dessa tre mål bör samverka för att få ett så effektivt målsättningsarbete som 

möjligt. Detta är i enlighet med vad spelarna upplever då de flesta beskriver att vinna är det 

viktigaste för dem och när man vinner upplevs det som roligt.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att spelarnas uppfattning om målsättningsarbetets 

syfte och effektivitet är i enlighet med vad forskningen anser.  

 

Målsättningsaspekter på med- och motgångar 
Resultaten indikerade på att spelarna överlag är bra på att hantera individuella motgångar. 

Spelarna kommer snabbt över dem. De hanterar motgångar genom att analysera det som gick 

fel och sedan blicka framåt. Enligt forskning kan spelare som har för vana att vara med i 

startuppställningen lättare komma över motgångar än de spelarna som inte har för vana att 

starta. Detta kan kopplas ihop med spelarna i landslaget, då de är framstående spelare på hög 

nivå som borde ha stor erfarenhet av att vara med i startuppställningar. Resultatet på 

gruppnivå visade på att spelarna är av uppfattningen att det inte finns någon struktur hur man 

arbetar med motgångar i landslaget. Detta förklaras av spelarna att de knappt har varit med 

om spelmässiga motgångar i landslaget. Det största hindret som spelarna upplevde kom i 

vägen för deras måluppfyllelse var tidsbrist. 

  

Resultaten avslöjade att spelarnas individuella måluppfyllelse var konsekvent. När spelarna 

har nått ett mål går de vidare genom att sätta upp nya. Målen som sattes upp var oftast av 
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processkaraktär, där utveckla färdigheter och egenskaper står i fokus. Dock håller spelarna de 

individuella målen oftast i huvudet men genom att skiva ner dem och dela med sig, 

förslagsvis till tränarna så skulle målsättningsarbetet kunna konkritiseras och effektiviseras.   

 

 

Praktiska konsekvenser 
Den aktuella studien har försökt att undersöka hur kunskaper om målsättning hos spelare i 

Svenska Innebandylandslaget utvecklas och tillämpas i praktiken. Delar av resultatet kan 

direkt relatera till den praktiska funktionen i spelarnas målsättningsarbete. För det första 

varierar det i hur spelarna använder sig av målformulering, i synnerhet noterades det att målen 

ofta inte skrevs ner av spelarna. Detta medför att det blir svårt att på ett systematiskt jobba 

med mål. Det medför även att tränarna blir ovetande om spelarnas individuella målsättningar, 

vilket försvårar det ökade behovet om en individuell feedbackbaserad dialog. I ett optimalt 

målsättningsarbete anser spelarna att det är viktigt att använda sig av mål och kontinuerligt 

följa upp dessa. 

 

Resultaten indikerade på att spelarna var av olika uppfattningar när det gäller hur den 

individuella feedbacken ska kommuniceras. En del menade på att man ska söka den själv 

medan andra önskade mer feedback från tränarna. Detta kan tolkas genom målsättningsarbetet 

på individnivå inte är av tillräcklig systematisk karaktär för att det ska uppfattas som effektivt. 

 

Målsättningsarbetet i ett lag är omfattande och det är många individer och parametrar att ta 

hänsyn till. Det största hindret som spelarna upplevde var tidsbrist. Denna faktor är viktigt att 

beakta då man arbetar med målsättning, eftersom arbetet kräver både engagemang och tid. 

Det gäller därför att på ett så systematiskt sätt som möjligt skapa en tydlig struktur hur 

målsättningsprocessen ska se ut och vad man vill uppnå med den.  

 

Det förekommer ett tydligt beroende mellan spelarna och det uppsatta målen. Det är dock 

viktigt att spelarnas individuella mål inte kommer i konflikt med de uppsatta gruppmålen. Ett 

sätt att undvika det är att använda sig av processmål på individnivå och mer långsiktiga 

resultatinriktade mål på gruppnivå. Den vedertagna litteraturen styrker detta uttalande då den 

rekommenderar att processmål används som delmål till övriga mål, samt att de fokuserar på 

specifika uppgifter och färdigheter (Weinberg & Gould, 2007).  
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Spelarna ansåg även att det är viktigt att alla är delaktiga i målets uppfyllelse och där en 

ständig dialog bör hållas om vart laget står i förhållande till sina uppsatta mål. Delaktigheten i 

laget är sammankopplat till gruppens måluppfyllelse. Det är viktigt att alla är med på de 

uppsatta målen och visar hängivenhet till dem. På så sätt skapas en starkare gemenskap och 

samhörighet inom gruppen samt skapar en positivare inställning emot de uppsatta målen, 

vilket stärks av tidigare forskning (Hinsz & Nickell, 2004). 

 

 

Förslag på vidare forskning 
Spelarna i denna studie använder sig till största del av en informell process när de sätter sina 

egna mål, detta område skulle kunna utgöra en grund till vidare forskning då det anses 

intressant att mer djupgående undersöka den individuella målsättningsprocessen hos 

elitidrottare. Denna studie har som syfte att kartlägga kunskaper om målsättning hos spelare, 

genom att undersöka liknande uppfattningar hos ledare och tränare skulle man kunna få en 

helhetsbild om hur både spelare och tränare uppfattar målsättningsarbetet och på så sätt kunna 

skapa sig en uppfattning och eventuella skillnader och likheter mellan dessa grupper.  
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Bilaga 1 Informationsbrev  
 
Nu är det mål igen- Intervjustudie om målsättning inom innebandy  
Svenska Innebandyförbundet och Innebandyns kompetenscentrum (IKC) i samarbete med 
Umeå Universitet vill utveckla kunskap om hur svenska innebandyspelare på landslagsnivå 
arbetar för att nå framgång med sitt idrottande. Undersökningen utförs som en intervjustudie i 
samarbete med det Idrottsvetenskapliga Programmet vid Umeå Universitet. Studien är ett 
examensarbete i idrottspedagogik och skrivs av två studenter.  
Syftet med denna studie är att kartlägga hur kunskaper om målsättning hos elitspelare i 
Svenska Innebandylandslaget utvecklas och tillämpas i praktiken. Datainsamlingen kommer 
att ske genom individuella djupintervjuer med landslagsspelarna. 8 spelare från den 
nuvarande landslagstruppen kommer att inkluderas i studien. Intervjuerna kommer att pågå i 
ca 60 minuter.  
I arbetet kommer forskningsetiska principer att beaktas. Detta innebär att intervjuerna 
kommer att vara konfidentiella och ej lämnas ut till externa parter. Som deltagare kommer du 
att vara anonym. Du bestämmer själv om du vill medverka och kan när som helst välja att 
avbryta utan att lämna någon motivering. Studiens resultat kommer att redovisas i en 
kandidatuppsats på Pedagogiska Institutionen vid Umeå Universitet. Resultaten av studien 
kommer även att behandlas internt av innebandyrörelsen och spridas via presentation på olika 
möten samt via webben.  
Det är vår förhoppning att du vill ställa upp och bidra med att utveckla Svensk Innebandy. 8 
utvalda landslagsspelare kommer att inom kort bli kontaktad för att bestämma tid för intervju. 
Mer information om parternas samarbete finns här: http://www.ih.umu.se/samverkan/ikc/ För 
frågor rörande studien kontakta,  
Johan Håård (student)  
Malcolm Axelsson (student)  
Staffan Karp (handledare)  
Emil Persson (Utvecklingschef, SIBF)  
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Bilaga 2 Intervjuguide  
• Hur ser din landslagskarriär ut hittills?  
• Vad tycker du att du är bra på?  
• (Följdfrågor) Vad har du gjort för att bli bra på det?  

 
Hur sätter spelarna upp mål för att nå framgång i sitt idrottande 

• Har du satt upp mål för att utveckla de färdigheter som du är bra på?  
• Om nej, hur kommer det sig? 
• Vad anser du att du är mindre bra på som innebandyspelare?  
• Har du satt upp mål för att utveckla de färdigheterna? 
• På vilket sätt arbetar du med mål och målsättning idag (Långsiktiga/ kortsiktiga mål)?  
• Vilket är det viktigaste målet?  
• Hur ser arbetet ut i landslaget på gruppnivå? kontra individnivå?  
• Hur ser arbetet ut i landslaget kontra klubblaget med målsättning?  
• Hur upplever du gruppmålen jämfört med individmålen? (Olika 

former/svårighetsgrad) 
• Anser du att målsättningar hjälper dig att prestera bättre?  
• Känner du att det saknas något med mål och målsättningsarbetet i landslaget? 

 

Hur har spelarnas målsättningsarbete utvecklats genom idrottskarriären 
• Ser man på din idrottskarriär som helhet, beskriv hur ditt arbete med målsättning har 

utvecklats genom åren? 
• Vilka har influerat, hjälpt och påverkat dig i ditt arbete med målsättning? (coacher, 

föräldrar, lagkamrater etc.) 
• Upplever du att ditt målsättningsarbete har varit effektivt under din karriär? 
• Vilka mål har du upplevt varit dem viktigaste under din karriär?  

 

Hur hanterar spelarna målmotgångar/ måluppfyllelse 
• Beskriv hur du reagerar vid motgångar?  
• Beskriv hur du hanterar dina motgångar? 
• När du inte når dina uppsatta mål, Förklara vad du gör då?  
• Finns det möjliga hinder som kan komma i vägen för din måluppfyllelse?  
• Hur arbetar ni med målmotgångar inom landslaget? 
• Beskriv hur du går vidare med dina uppfyllda mål 
• (Följdfråga) Om du har nått ett mål i förtid, förklara hur du går till väga efteråt 
• Hur utvärderar du dina mål? 
• Hur ser det optimala målsättningsarbetet ut i ett lag? 
• Är det något du vill tillägga som vi inte har pratat om? 

 

 

 

 


