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Sammanfattning

Syftet med studien var att (1) undersöka hur svenska professionella bowlare uppfattar
begreppet visualisering (2) undersöka deras visualiseringsupplevelser inom bowling samt (3)
se om det fanns något intresse till ett förbättrat visualiseringsanvändande inom bowling. I
studien deltog tolv professionella bowlingspelare (M = 30.42). Sex av spelarna var rankade
bland de bästa i världen. Instrumentet som användes var The Individual Profile of Imagery
Experiences in Sport (IPIES, Weibull 2008) där bowlarna fick berätta om deras
visualiseringsanvändande. Resultatet visade att elva av tolv använder visualisering inom
bowling. Lyckad prestation, se sig själv göra en strike var återkommande
visualiseringsmönster, för att skapa en positiv känsla samt förberedelser var återkommande
syften. Resultatet diskuterades i relation till tidigare forskning inom
visualiseringsanvändande.

Nyckelord: Bowling, IPIES, Visualisering, Visualiseringsanvändande



Björkander, K., & Quist, S. (2008). A qualitative study about some of Sweden’s most premier
bowling players and their experiences of imagery. (C-level dissertation in Sport Psychology,
61-80). School of Social and Health Science: University of Halmstad.

Abstract

The objectives of this study was to (1) examine Swedish professional bowlers understanding
of imagery (2) their experience in imagery (3) see if there was interest in improved use of
imagery within bowling. Twelve professional bowling players (M = 30.42), all male, took
part in the study. Six of the players were ranked among the best in the world. The instrument
that was used was The Individual Profile of Imagery Experiences in Sport (IPIES, Weibull
2008). The result showed that eleven of twelve use imagery within bowling. Good
performance, a good strike was a returning pattern, create a positive feeling and to be
prepared were returning purposes. The result was discussed in relation to early research
within the use of imagery.
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Introduktion

Visualiseringen ingår som en del i den mentala träningen och kan ses som ett komplement till
den ordinarie träningen. Många idrottare använder sig av visualisering både före, under och
efter träning och tävling men även utanför idrotten (Morris, Spittle & Watt, 2005).

Visualisering inom idrotten är något som under de senare åren blivit mer och mer
uppmärksammat. Mer forskning och bättre studier har genomförts och dess resultat har varit
mycket positivt (Morris et al., 2005). Detta kan vara en bra anledning till att börja introducera
visualiseringen mer och mer inom idrotten. Svenska bowlingförbundet har uppmärksammat
den mentala träningen och anlitade 2008 en mental rådgivare som ska hjälpa spelarna att
utveckla deras mentala färdigheter och på så sätt bli bättre bowlare. Då det inte finns några
studier gällande visualiseringsanvändandet inom bowling, fann författarna att det var av vikt
att vidare undersöka hur några av Sveriges bästa bowlingsspelare förhåller sig till begreppet
visualisering.

Begreppsdefinitioner
En relativt ny definition av Morris et al., (2005) har modifierats av Weibull (2005, s. 1). Den
lyder ”visualisering inom sport kan ses som en frivillig och ofrivillig kreation eller rekreation
av en upplevelse skapad från minnen innehållande halvsensoriska, halvperceptuella och
halvberörande karaktärer som kan uppkomma från de riktiga stimuli som tidigare normalt är
förknippat med den riktiga upplevelsen och som har fysiologiska och psykologiska effekter på
visualiseringen”.

Visualiseringsperspektiv
De två visuella perspektiven är inre och yttre visualiseringsperspektiv. Inre visualisering
innebär att idrottaren ser situationen från sina egna ögon som i det verkliga livet. När
idrottaren använder yttre visualisering utspelas situationen som på film, idrottaren kan se sig
själv utföra exempelvis en strike (Cumming & Ste-Marie, 2001).

Ofrivillig och frivillig visualisering
Visualisering kan upplevas både frivilligt och ofrivilligt (Weibull, 2005). Den ofrivilliga
visualiseringen uppstår spintant utan anledning. Den frivilliga är den visualisering som vi
väljer att jobba med (Smith & Holmes, 2004) och genomförs med ett syfte. Smith och Homes
(2004) framhäver problemet med ofrivillig visualisering då den sätter emot
visualiseringsmodeller och teorier genom att den uppstår utan att idrottaren inte vill,
visualiseringen går inte alltid att styra. Den ofrivilliga visualiseringen kan ge både positiva
och negativa effekter (Weibull, 2005).

Teoretisk referensram

Ahsens Triplecode theory
Denna teori har tre komponenter som utmärker den och Ahsen (1984) ansåg att dessa tre
komponenter var de viktigaste i förståelsen för hur visualisering fungerar. Den första
komponenten är föreställningen i sig. Föreställningen är ett resultat av en psykofysiologisk
förändring i kroppen, Ahsen ansåg att denna är central. Den andra komponenten är den
somatiska responsen och den tredje komponenten är vad som är meningen med det som
visualiseras, detta ses förbi i de flesta studier som gjorts. Enligt Ahsen tar individen med sig
minnen och bakgrund när denne visualiserar, så även om olika individer visualiserar efter
samma instruktioner kommer deras slutgiltiga resultat troligtvis att skilja sig åt. Eftersom
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psykofysiologiska förändringar sker bör forskare överväga mer psykofysiologiska mätningar
och analysera vad som är meningen med visualiseringen för idrottaren. Detta för att kunna
utvärdera visualisering och se ifall den väcker andra tankar hos individen som kan vara
förhindrande för att denne på ett optimalt sätt ska kunna utnyttja visualisering (Ahsen, 1984).
Denna teori erbjuder en bra referensram för fortsatt forskning kring visualisering, dock
berättar den inte speciellt mycket kring den kognitiva effekten (Morris et al., 2005), detta
betyder att uppgifter som är mer psykiskt krävande kan dra mer nytta av visualiseringen än
vad uppgifter som är mer fysiskt krävande.

Bioinformational theory
Den bioinformatoriska teorin är en förklaring till hur visualisering kan förbättra en idrottares
prestation. För att kunna förklara den psykofysiologiska visualiseringen har Lang (1977) tagit
fram en bioinformatorisk teori som även tar hänsyn till fobi och ångest. Den
bioinformatoriska teorin menar att visualisering innehåller information om stimulus och
respons. Vidare menar Lang (1977) att stimulus vidarebefordrar information kring den
visualiserade omgivningen (känslan av bollen, ljudet av publiken då bollen skjuts i nätet) och
responsen bearbetar informationen angående det upplevda beteendet (muskelspänningen då
skottet görs och exaltering då bollen skjuts i nätet). Visualiseringsinstruktioner som innehåller
responsförslag skulle skapa en mycket mer fysiologisk respons än instruktioner som bara
innehåller stimulus förslag. Den bioinformatoriska teorin tycks vara en förbättrad version av
både den symboliska inlärningsteorin och den psykoneuromuskulära teorin, dock har den en
psykofysiologisk grund och säger väldigt lite om motivationens funktion inom visualiseringen
(Harris & Robinson, 1986).

Model of Key Elements of an Imagery Training Program.
Modellen utvecklad av Morris et al. (2005) är uppbyggd efter sex faktorer, rutiner,
förutsättningar, miljö, innehåll, hjälpmedel samt utvärdering. Morris et al., (2005) framhäver
att programmet är en modell som fungerar som ett basprogram. Morris et al. (2005) har
sammanställt en mängd tidigare forskning för att skapa modellen. Tanken är att idrottarna kan
fylla ut och ta bort vissa delar som de inte känner bekvämlighet med eller som de vill ändra.
Nedan följer en beskrivning av hur modellen kan användas (Morris et al., 2005).

Figur 1. Model of key elements of an imagery training program (Morris, Spittle & Watt, 2005).

Förutsättningar för VTP
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Förutsättningar. För att den här typen av visualiseringsträningsprogram (VTP) ska vara
effektiv är det viktigt att idrottaren har en förståelse för visualisering både när det gäller de
psykologiska och de kognitiva faktorerna inom idrotten. Idrottaren bör även ta reda på vilka
psykiska och fysiska mål som ska uppnås med hjälp av programmet.
Miljön. Under inledningen av programmet är det viktigt att idrottaren utövar VTP på en lugn
plats där idrottaren är trygg. Rutiner/Innehåll. Det som presenteras i programmet är faktorer
som påverkar idrottarens visualiseringsförmåga. Hänsyn måste tas till vissa kategorier som
relaterar till innehållet, så som utvecklingen av vidden och kontrollen. När det gäller rutiner är
det viktigt i början av programmet att idrottaren ägnar mycket tid åt visualiseringen, försöka
att hitta rätt sinnestämning inför tävling eller match. Upprepning är en viktig del av VTP.
Hjälpmedel. Med hjälpmedel menar Morris et al., (2005) sådant som kan hjälpa idrottaren att
använda programmet när tränaren inte är närvarande. Musik eller videofilm är två hjälpmedel
som kan få idrottaren att hitta den rätta känslan. Utvärdering. Utvärdering anses som en av de
viktigaste faktorerna för hela VTP. Under tiden som idrottaren utövar VTP bör en
träningsdagbok i någon form användas. Detta för att programmet ska kunna bli mer
individanpassat till nästa gång.

Four W’s of Imagery Use
Det finns många olika infallsvinklar när det gäller visualisering, en som Munroe et al., (2000)
föreslår är att se till fyra grundläggande frågor, dessa är: var, när, varför och vad.
Anledningen till att just dessa frågor kom att hamna i fokus är för att Munroe et al., (2000)
ansåg dessa som väsentliga för att få en bredare förståelse för hur visualisering används inom
idrotten. I stora drag kan det se ut enligt följande, var används visualiseringen? När används
den? Varför används den? och Vad visualiseras? Var visualiseringen utförs är olika från olika
individer men forskning pekar på att idrottare använder mer regelbundet av visualisering
under tävling än under träning (Munroe et al., 2000). När visualisering används betyder val av
tidpunkt då idrottaren visualiserar, innan under eller efter träning, eller tävling. Det kan även
omfatta tiden då idrottaren visualiserar vid rehabilitation av skada. Varför en idrottare
visualiserar har att göra med dess innebärande funktion. Det vill säga för att öka prestation
och förbättra färdigheter. Vad som visualiserar är också det väldigt individuellt från idrottare
till idrottare och exakt vad som visualiseras kan vara svårt att säga.

Den Analytiska referensramen för Visualiseringsupplevelser
Enligt denna referensram är en individs visualiseringserfarenheter uppdelat i mindre
enheter som kallas visualiseringsmönster. ”Ett visualiseringsmönster är en konkret
individuell visualiseringsupplevelse, som är multidimensionell vad gäller innehåll,
funktioner, sinnen, perspektiv, känslor, frekvens och effekt, relaterat till ett särskilt
kontext och är dynamiskt över tid. Ett visualiseringsmönster kan upplevas som antingen
frivilligt eller ofrivilligt” (fritt översatt av Weibull, 2008a, p. 64). Visualiseringsmönstrets
namn erhålls genom att ta ut essensen av innehållet i visualiseringsmönstret. Tillsammans
formar dessa visualiseringsmönster individens individuella visualiseringsprofil.
Visualiseringsmönstren kan förändras över tid, nya kan skapas och de kan försvinna
(Weibull, 2006). Visualiseringsmönster är överlag individuella men vissa delar av
visualiseringsmönstren kan upplevas på liknande sätt av andra individer, t.ex. innehåll
och syften (Weibull, 2005).
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Mätinstrument

The Sport Imagery Questionnaire
SIQ är utvecklat av Hall, Mack, Paivio and Hausenblas (1998). Det är ett mätinstrument som
mäter idrottarens visualiseringsanvändande. Idrottaren får fylla i ett frågeformulär bestående
av 30 påståenden där denne får uppskatta sitt användande på en skala mellan ett till sju, där ett
står för ingen visualisering och sju för ofta visualisering (Hall, Stevens & Paivio, 2005). Som
grund för utvecklandet av SIQ användes Paivios (1985) analytiska ramverk. Det är ett relativt
enkelt test som kan appliceras i de flesta idrottssituationer på de flesta nivåerna. Det är inte
situationsspecifikt och inte beroende av en viss tidpunkt (Hall, Stevens & Paivio, 2005).
Fördelen med detta mätinstrument är att det kan appliceras lika väl på grupper som på den
enskilda individen.

Som nämnts ovan bygger SIQ på Paivios analytiska ramverk. Detta ramverk delar in
visualiseringsanvändande i olika grupper. Dessa är, Cognitive Specific (CS) Imagery vilket
betyder att det är en specifik färdighet som visualiseras. Cognitive General (CG) innebär
visualisering strategier så som visualisering av olika situationer i en match. Det är inte bara de
kognitiva delarna som berörs här utan även de motiverande. Motivational Specific (MS)
Imagery förekommer då idrottaren visualiserar vinst eller beröm för en bra prestation.
Motivational Genreal-Mastery (MG-M) Imagery handlar om att behålla självförtroende,
självkänsla och hantering av utmanande situationer. Motivational General-Arousal (MG-A)
Imagery fokuserar på visualisering förknippad med stress, oro och arousal och hur dessa kan
kontrolleras.

SIQ är ett av de mest använda mätinstrumenten som används för att mäta
visualiseringsanvändning. Trots detta finns det information som talar för att det eventuellt inte
är det bästa mätinstrumentet. Short, Monsma & Short (2004) har gjort en kritisk utvärdering
av SIQ och skrivit en rapport som beskriver olika svagheter med instrumentet. Genom åren
har det varit allmänt känt att visualisering kan tjäna många olika funktioner beroende på vad
det är som visualiseras och vad det har för betydelse för individen (Ahsen, 1984). I och med
detta menar Callow och Hardy (2001) att det kanske inte är vad som visualiseras som
påverkar självförtroendet utan funktionen av vad som visualiseras. Detta betyder att flera
idrottare kan använda sig av liknande visualisering för helt olika ändamål (Short et al., 2004).
Callow och Hardy (2001) menar att skillnaden mellan typ och funktion av visualisering inte
framgår i SIQ och att detta är en svaghet med instrumentet. En av de största svagheterna med
SIQ är den analoga skalan som används. Där får idrottaren bedöma sin visualisering från 1 till
7 där ett står för sällan och sju för ofta. Svagheten här är att en idrottare inte har någon
möjlighet att välja alternativet ”aldrig” då detta inte finns med (Short et al., 2004), detta gör
att resultatet inte är fullkomligt.

The Individual Profile of Imagery Experiences in Sport (IPIES)
IPIES (Weibull, 2008b) är en kombination av ett kvantitativt och kvalitativt
undersökningsinstrument. Den är utformad av Weibull utifrån IPIET (2005, 2007b) och är
främst till för idrottare. Instrumentet består av 4 delar, en bakgrundsdel, en del som handlar
om idrottares förståelse av begreppet visualisering, och en del som undersöker idrottarens
visualiseringsupplevelser, genom att undersöka vilka visualiseringsmönster de använder i de
olika sammanhangen. Intervjuaren och intervjupersonen sitter tillsammans och pratar
angående de olika frågorna samtidigt som intervjuaren antecknar. Sedan sammanställer
intervjuaren svaren och en individuell visualiseringsprofil skapas. IPIET har bland annat
använts för att undersöka svenska elittennisspelares visualiseringsupplevelser (Weibull,
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2007a) och i visualiseringsinterventionen (Weibull, 2006). Fördelar med IPIES är att man får
reda på mycket om idrottarnas visualiseringsanvändande samt att instrumentet tar hänsyn till
individuella skillnader i deras visualiseringsupplevelser (Weibull, 2005).

Sport Imagery Ability Measure (SIAM)
Watt och Morris (1998; ref i Morris et al., 2005) utformade SIAM som är ett
uppgiftsorienterat och multidimensionellt test som mäter visualiseringsförmåga. Tester går ut
på att individen ska visualisera olika idrottsrelaterade scenarion. Efter att ha visualiserat varje
situation blir individerna ombedda att utvärdera hur det gick på 12 skalor som bedömer fem
olika visualiseringsdimensioner (livligheten, kontroll, förmåga att visualisera, snabbheten i
visualisering och varaktigheten), involvering av sex sinnen under visualiseringen (visuellt,
auditivt, kinestetiskt, lukt, smak och taktil) och upplevelsen av känslor. Individerna är också
instruerade att redovisa deras respons på en 10cm visuell analog skala.

Varje visuell analog skala består av två separata påståenden, t.ex. ”ingen känsla” eller ”väldigt
tydlig känsla”. Detta gör individen för fyra olika scenarion. (Watt & Morris, 1998; ref. i
Morris et al., 2005) Cronbach’s alfavärden för SIAM varierar mellan bra och mycket bra.

Movement Imagery Questionnaire (MIQ)
Hall, Pongrac och Buckolz, (1985) utformade MIQ, ett mätinstrument som innehåller över
fyra faser och innehåller 18 påståenden, nio rörande den visuella kategorin och nio rörande
den kinestetiska kategorin. Individerna blev instruerade att utföra olika rörelser, sedan utföra
de rörelserna först med hjälp av det visuella sinnet och sedan med hjälp av det kinestetiska
sinnet. Sedan fick varje individ bedöma utförandet på en sjugradig skala hur pass enkelt eller
svårt det var att visualisera de olika sinnena (t.ex. 1 = väldigt enkelt att föreställa sig eller
känna; 7 = väldigt svårt att föreställa sig eller känna). En hög korrelationsfaktor finns mellan
de visuella och kinestetiska kategorierna. Hall et al. (1985) föreslog att korrelationen visade
att visuell och kinestetisk visualisering är relaterade men mäts olika. Bevis som stödjer
mätningen angående validitet samlades genom att jämföra MIQ-resultat med individers
rörelsemönster angående inlärningsförmåga (Hall, Buckolz och Fishburne 1989; ref. i Morris
et al., 2005). Hall och Martin (1997) modifierade MIQ till MIQ-R, deras idé var att göra testet
mer komprimerat och att reducera administrering av resultaten. De minskade antalet
påståenden från nio till fyra för varje kategori och ändrade skalorna så att de blev enklare att
sammanställa. En rad studier som använt MIQ-R anser att den är väldigt bra och har en hög
intern konsistens (Martin, 1997).

Tidigare forskning
Weibull (2005) gjorde en studie på 15 professionella och lovande tennisspelare, utifrån The
instrument Individual Profile of Imagery Experiences in Tennis (IPIET). Studiens syfte var
bl.a. att undersöka tennisspelarnas visualiseringsanvändande. Weibull (2005) samlade in
datan från intervjuerna och sammanställde datan i individuella profiler med hjälp av
visualiseringsmönster. Vanligt förekommande visualiseringsmönster var: En god serve, Bra
spel i kombination med self talk, Bra retur på serven samt Konstruera nya positiva saker
under sidbyte. Gällande den ofrivilliga visualiseringen förekom följande mönster: Tänker för
mycket på slaget, Missar ett slag, Slår dubbelfel, Känner mig nedstämd samt presskonferens
efter att ha förlorat en viktig tävling.

I en studie av Almgren (2005) utfördes olika tester med hjälp av bl.a. SIAM på friidrottare.
De visualiseringsmönster som förekom under frivillig visualisering var: Visualiserar att
träningen ska klaras av, Visualiserar tekniska detaljer, Ser att mål uppnås, Ser sig själv
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prestera bra, ser det perfekta loppet, för att nämna några, detta med hjälp av mätinstrumentet
SIQ.

Vid användandet av VTP är det främst det kinestetiska sinnet som framhävs, detta visar en
studie gjord av Munroe, Giacobbi, Hall & Weinberg, (2000). Munroe et al., (2000) menar att
det kinestetiska sinnet är lättare att applicera under användandet av VTP programmet jämfört
med det visuella sinnet. Moran & MacIntyre (1998) har i en annan studie sagt att
75 % av idrottarna som ingick i deras studie använde det kinestetiska sinnet.

Enligt Hall (2001) kan visualisering användas som ett komplement till den vanliga träningen
men även som ett substitut då individen av orsak inte kan eller har möjlighet att träna. Barr
och Hall (1992) fann att idrottare inte tar till visualisering(s-träning) på samma sätt som
”vanlig” fysisk träning. Hall (2001) fann även att visualiseringsanvändandet skiftar väldigt
från idrott till idrott men även från tid på året. Dock visade resultatet att elitidrottarna använde
visualisering mer strukturerat än icke-elitidrottare. Likaså fann Cumming, Hall och
Shambrooke (2004) att icke-elitidrottare fann visualisering mindre relevant för deras
prestation än vad elitidrottarna gjorde.

I en studie gjord på elitroddare (Barr & Hall, 1992) visades att visualisering användes mest
innan tävling och främst från ett inre perspektiv. Både elitroddarna och nybörjarna ansåg att
de inte hade någon speciell rutin för användandet av visualisering. När det gäller skillnader
mellan grupperna använde elitidrottarna visualisering lite oftare än nybörjarna och använde
det på ett mer strukturerat sätt. En annan skillnad var att när nybörjarna visualiserade att de
rodde så såg de att de gjorde många misstag i själva roendet. Elitroddarna däremot
visualiserade på ett lite mer djupare plan. De kände hur musklerna rördes, hur paddeln tog i
vattnet, kroppen som genomförde en paddelrörelse och hur båten rördes. Nybörjarna använde
visuell visualisering medan elitroddarna använde kinestetiska och de taktila sinnen mer då de
kände rörelser och hur musklerna arbetade i kroppen (Barr & Hall 1992). En annan faktor
som skilde grupperna åt var att elitroddarna såg sig själva vinna under visualiseringen medan
nybörjarna såg sig själva förlora (Barr & Hall, 1992). Barr och Hall (1992) ansåg även att
roddarna borde använda visualisering efter träningen, de får då tid att reflektera vad som
hände under matchen eller tävlingen och kan då reflektera över om det kommit närmare de
uppsatta målen (Barr & Hall, 1992).

I en studie av Hall (1998; ref i Gregg, Hall och Nederhof, 2005) på 100 stycken kanadensiska
universitetsidrottare använde idrottarna mest frekvent MG-M visualisering och minst frekvent
MS visualisering. Visuell visualisering förekom mer än kinestetisk.

I en studie av Hall, Mack, Pavio och Hausenblas (1998) undersöktes inflytandet av en
workshop på visualiseringsanvändande av 36 kvinnliga basketspelare. Resultatet visade att
68.61 % fann visualiseringen effektiv. Överlag visade det sig att MG-M imagery användes
mest frekvent följt av MG-A Imagery. Halls et al., (1998) studie visade att 94.44 %
rapporterade att workshopen hade gjort dem mer medvetna om visualisering och att deras
teknik och psykologiska färdigheter hade förbättrats. Vidare rapporterade 75 % att de under
icke säsong tänkte använda visualisering för att hålla ajour med visualiseringen till kommande
säsong (Hall et al., 1998).

Cumming och Nordin (2005) gjorde en kvalitativ studie på professionella dansare som
grundade sig på Munroe, Giacobbi, Hall och Weinbergs (2000) teoretiska ramverk The 4 W’s
of Imagery Use. I studien deltog 14 professionella dansare från olika dansinstitut, dessa
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representerade 11 olika nationaliteter. Dansarna fick svara på var, när, varför och vad de
visualiserade. Resultatet resulterade i många nya infallsvinklar vad det gäller visualisering
och även i nya sätt att utföra visualisering. Det visade sig att det inte förekom någon typisk
fördelning mellan det inre och det yttre perspektivet, utan var väldigt individuellt hur
försökspersonerna upplevde perspektiven.

En fransk studie genomförd av Féry och Morizot (2000) undersökte 32 tennisspelares serve.
Spelarna tog del av antingen kinestetisk eller visuell visualisering samt med eller utan mental
träning. Forskarna kom fram till att de spelare som använde kinestetisk visualisering med
hjälp av mental träning var de som slog den bästa tennisserven. Callow och Waters (2004)
genomförde en studie om kinestetisk visualiseringseffekt bland hästjockeys. Resultatet blev
även här att dem som använde kinestetisk visualisering gjorde bäst resultat, de som jobbade
med det visuella sinnet presterade också bättre men den kinestetiska gruppen presterade bäst
(Callow & Waters, 2004).

Calmels och Fournier (2001) studerade tolv elitflickor i gymnastik. Studien redovisade bland
annat hur flickorna visualiserade programmen som skulle framföras, syftet var då att ta reda
på i vilken tidsaspekt flickorna visualiserade. Realtid, slowmotion eller snabbt är de sätt som
visualiseringen kan framföras. Inget direkt resultat framkom så Calmels och Fournier (2001)
kom fram till att tiden berodde på situationen som gymnasten visualiserade, med andra ord så
varierar tiden utifrån tillfället.

Tidigare forskning och studier har gjort inom en hel del olika idrotter, inom bowlingen har
dock inga visualiseringsstudier utförts. Genom att utföra en studie om
visualiseringsanvändandet inom bowling hoppas författarna att bowling som sport kommer att
få mer uppmärksamhet, och att en utveckling inom mental träning kommer att äga rum inom
bowlingen. Med anledning av detta har författarna valt att göra en studie angående
visualisering inom bowling.

Syfte
Syftet med studien är att (1) undersöka hur svenska professionella bowlare uppfattar
begreppet visualisering, (2) undersöka deras visualiseringsupplevelser inom bowling, samt (3)
se om det finns något intresse till ett förbättrat visualiseringsanvändande inom bowling.

Metod

Deltagare
De 12 informanterna var samtliga män och svenska professionella bowlingspelare. De var
mellan 20 och 42 år gamla (M = 30.42) (sd. = 2.91) och de hade i genomsnitt varit aktiva
inom bowling i 19.5 år (sd. = 0.45). Alla hade de gått ut grundskolan och majoriteten hade
även en treårig gymnasial utbildning. Några av spelarna var med under VM i Bangkok i slutet
av augusti 2008. En av spelarna har vunnit världscupen och större delen av spelarna var
rankade bland de bästa i världen. I resultatet kommer informanterna att benämnas som IP.

Instrument
The Individual Profile of Imagery Experiences in Sport (IPIES: Weibull, 2008b), är ett
mätinstrument som används för att undersöka idrottares visualiseringsupplevelser och
visualiseringsförmåga. Det är utformat av Weibull utifrån Individual Profile of Imagery
Experience in Tennis (IPIET: 2005, 2007b). Testet är utformat som en enkät och
administreras som en intervju. IPIES är uppdelad i fyra delar, del 1 berör bakgrundsfrågor så
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som ålder, kön, utbildning mm. Del 2 handlar om vad idrottaren känner till om visualisering
och hur idrottaren förstår visualiseringskonceptet. Del 3A och 3B handlar om idrottarens
frivilliga och ofrivilliga visualiseringsupplevelser. Datan som erhölls i del 3A/B
strukturerades i visualiseringsmönster. I del 3A får idrottaren besvara frågor som handlar om
vad, varför, hur, hur ofta samt vilken frekvens och effekt dennes visualisering har i olika
sammanhang så som innan, under eller efter träning eller tävling. Frekvensen besvaras efter
hur många gånger av 10 sen visualiseringen uppstår. Effekten kan besvaras utifrån två olika
skalor beroende på hur specifik informanten kan vara. Skala 1 besvaras utifrån hur många
gånger av 10 som informanterna utför visualiseringen. Skala 2 besvaras utifrån begreppen
Väldigt sällan till Väldigt ofta. Del 3B berör vad, hur, hur ofta och vilken effekt dennes
ofrivilliga visualisering har i samma sammanhang, alltså, innan, under eller efter träning eller
tävling. I den fjärde och sista delen får idrottaren bedöma vissa aspekter av sin egen
visualiseringsförmåga (visualiseringskontroll) på tiogradiga skalor. Resultatet från del 3A och
3B sammanställs sedan till en individuell visualiseringsprofil som visar idrottarens
visualiseringsupplevelser.

Procedur
Kontakt med Bowlingslandslagets fystränare togs via telefon. Efter samråd med
förbundskaptenen för landslaget gavs tillåtelse att närvara vid en lagträff. Sammanlagt var 12
spelare kallade till träffen varav sex spelare kommer att bli uttagna till eventuellt
landslagsspel. Under de två dagarna som laget var samlat kunde 12 intervjuer hållas med
spelarna. Intervjuerna delades upp under de två dagarna och varje intervju tog mellan 30-60
minuter att genomföra. Intervjuerna hölls i bowlinghallen inne i ett enskilt rum. Författarna
intervjuade en person var. Innan intervjun startades fick varje spelare skriva på ett papper om
informerat samtycke. Genom att skriva på pappret godkände spelaren att resultatet kommer att
redovisas i en offentlig handling men att deras namn är konfidentiellt. Spelaren kunde även
avsluta intervjun när som helst. Intervjun inleddes med att författaren gick igenom
instrumentets olika moment, en penna och IPIES var det enda som användes. Efter intervjun
var klar fick spelaren tillfälle att ändra eller lägga till någon information genom att granska
det ifyllda pappret.

Dataanalys

Kvalitativ analys
Den kvalitativa datan för syfte 1 (Bilaga 1) och syfte 3 (Bilaga 2) analyserades med hjälp av
en deduktiv induktiv metod och sammanställdes i två tabeller, en för det första syftet och en
för det tredje syftet. Datan delades upp i rådataenheter. Rådatan lades ihop om det var flera
enheter som uttryckte samma sak. Där efter delades rådatan in i underordnande teman där
rådatan kategoriserades och fick ett flertal rubriker. Den underordnade datan bildade sedan
överordnande teman där de underordnade rubrikerna lades ihop och blev samlade rubriker
under överordnande teman. För syfte 1 sammanställdes samtliga överordnande teman
relaterade till det syftet till en definition över hur samtliga bowlare tillsammans har för
förståelse av begreppet visualisering.

Kvantitativ analys
Den kvantitativa datan för 2.2 sammanställdes i en tabell (Tabell 1). Där framgick
procentuellt vilka definitioner som informanterna ansåg låg närmast deras egen förståelse av
begreppet visualisering.
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En kombination av kvalitativ och kvantitativ analys
Den insamlade informationen för det andra syftet sammanställdes i visualiseringsmönster.
Dessa visualiseringsmönster bildade sedan informanternas individuella visualiseringsprofiler
som sammanställdes i tabeller för sex av informanterna. Dessa har författarna valt på grund av
att de skiljer sig åt vad gäller visualiseringsanvändandet, vad det gäller sammanhanget de
använde visualisering, innehållet, sinnen, perspektiv, frekvens och effekt då informanterna har
besvarat effekten utifrån det två skalorna. Användandet delades upp i frivillig visualisering
och ofrivillig visualisering. Resultatet analyserades efter hur de använde och upplevde
mönstren i de olika situationerna. D.v.s. vad de visualiserade, varför, hur, hur ofta och
visualiseringens upplevda frekvens.

Resultat

Bowlarnas förståelse av begreppet visualisering
Efter att informanterna hade svarat på bakgrundfrågorna till intervjun frågade författarna vad
de kände till om visualisering. Bowlarnas definitioner bildade 26 rådataenheter. Dessa enheter
delades in i underordnade 11 stycken teman som sedan kategoriserades in i följande
överordnade teman: Sinnen (9), Skapa bilder (1), Känslor (1), Mental träning (1), Föreställa
sig olika situationer (4), Föreställa sig själv i olika sammanhang (4), Kan använda i verkliga
situationer (2), Något diffust (2) och Målsättning (2). Siffrorna inom parenteserna
representerar hur många rådataenheter som ingick under varje överordnat tema.

Viktigaste begreppsförklaring till visualisering
Del 2.2 i IPIES behandlades kvantitativt och innehöll sju olika begreppsförklaringar för
förståelsen av visualisering. Informantens uppgift var att kryssa för tre förklaringar som denne
ansåg låg närmast sin egen förståelse av visualisering. Resultatet kan avläsas i tabellen på
nästa sida.

Tabell 1. Bowlarnas definitioner av visualisering

8 (22.2 %)
Visualisering kan ske med vilje och
ofrivilligt

7 (19.5 %)
Genom visualisering kan man återskapa
minnen och sinneskänslor och visuella
bilder

6 (16.7%)
Man kan inkludera känslor i
visualiseringen

5 (13.9 %)
Genom visualisering kan man skapa nya
sinneskänslor och visuella bilder

5 (13.9 %)
Vid visualisering kan olika sinnen
inkluderas

3 (8.3 %)
Visualisering kan ha både psykologiska
och fysiologiska effekter

2 (5.6 %)
Bilder och känslor kan skapas utan
extern stimuli
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Upplevelse av visualisering inom bowling
Av de 12 bowlarna var det 10 som använde visualisering. Dessa 10 bowlare gick författarna
noggrant igenom för att sedan välja ut de sex informanter som skiljde sig åt mest. Det som tog
hänsyn till vid urvalet var visualiseringsanvändandet hos dessa sex, vad för mönster som
framkom, vilka sinnen som användes, perspektiv, frekvens samt effekt. Sedan gjordes en
bedömning av vilka som skulle tas ut och beskrivas mer. Dessa sex informanter representerar
sex olika former av hur visualiseringsanvändandet kan komma till uttryck.

IP 1. IP 1 använde sig av både frivillig och ofrivillig visualisering (Bilaga 3). Frivillig
visualisering användes under träning, under och efter tävling samt utanför träning och tävling.
Han använde bland annat visualiseringsmönstren: Rutiner innan spel, En bra tävling och Alla
bra bowlingrelaterade moment. Utanför träning och tävling visualiserade han oftast en vecka
innan tävling/match och använda visualiseringsmönstren: hur hallen ser ut (miljö, doft mm.).
IP 1 inkluderade följande sinnen i sin visualisering: visuellt, kinestetiskt och auditivt.
Informanten hade svårt att definiera vilket perspektiv han använde under visualiseringen. IP 1
kunde även inkludera känslor i sin visualisering. Under träningen upplevdes hastigheten i
visualiseringen i slowmotion medan den direkt efter och utanför träning och tävling förekom i
rapid. Den ofrivilliga visualiseringen förekom endast under tävling och utanför träning och
tävling. Under tävling upplevdes visualiseringsmönstret Något dåligt som gjorts under
tävlingen och utanför träning och tävling Saker som bör förbättras. IP 1 upplevde här det
visuella och kinestetiska sinnet och såg genom ett inre perspektiv i realtid. Den upplevda
medelfrekvensen av hans frivilliga visualisering var 8.5/10 och hans ofrivilliga visualisering
var 4.5/10. Den upplevda medeleffekten av hans frivilliga var +9/10 och den upplevda
effekten för han två ofrivilliga visualiseringsmönster var +7/10 samt -9/10.

IP 2. IP 2 använde frivillig visualisering under träning, innan, under och efter tävling (Bilaga
4). Vid den frivilliga visualiseringen under träning använde IP 2 använde mönstret Tidigare
lyckad prestation, innan tävling Se sig själv i final och under tävling Tidigare lyckad
prestation. Dessa visualiseringsmönster använde IP 2 för att Behålla fokus, Ha en målbild och
För att känna trygghet. IP 2 använde då det visuella och kinestetiska sinnet i sin visualisering
och växlade mellan ett inre och ett yttre perspektiv. Känslor var något IP 2 kunde inkludera i
sin visualisering som oftast skedde i slowmotion. IP 2 upplevde ingen ofrivillig visualisering.
Den upplevda medelfrekvensen av hans visualiseringsmönster var 3/10. Den upplevda
medeleffekten av hans visualiseringsmönster var +4/10.

IP 3.  Frivillig visualisering var något som IP 3 inte använde inom idrotten (Bilaga 5).
Däremot upplevde IP 3 ofrivillig visualisering under tävling, då i form av Negativa tankar.
Det som händer när den ofrivilliga visualiseringen kom under en tävling var att känslor
uppstod som informanten upplevde som negativa. Under den ofrivilliga visualiseringen
förekom visuella bilder ur ett inre perspektiv. IP 3 kunde inte definiera hur ofta han upplevde
ofrivillig visualisering.

IP 4. IP 4 upplevde både frivillig och ofrivillig visualisering (Bilaga 6). IP 4 använde följande
frivilliga mönster: Se spel och linjer, Ser i huvudet hur man ska göra slaget och Ser de dåliga
slagen och försöker rätta till dem. IP 4 använde sig av visualiseringsmönstren för följande
syften: Självförtroende och Känna trygghet. Sinnen som IP 4 inkluderade var de visuella och
kinestetiska. IP 4 visualiserade från ett yttre perspektiv. Under tävling visualiserade IP 4 i
slowmotion. IP 4 upplevde också ofrivillig visualisering under träning, mönstret som förekom
var Går igenom slaget för att göra rätt i fortsättningen och under tävling var mönstret Ser det
dåliga slaget igen. Sinnet som användes var det visuella. Den upplevda medelfrekvensen av
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hans frivilliga visualisering var 7.5/10 och hans ofrivilliga visualisering var 5/10. Den
upplevda medeleffekten av hans frivilliga var +5.5/10. IP 4 kunde inte uppskatta effekten av
den ofrivilliga visualiseringen.

IP 5. IP 5 använde endast frivillig visualisering direkt efter tävling samt utanför tävling och
träning (Bilaga 7). De visualiseringsmönster som användes direkt efter tävling var att IP 5
ville Förbättra prestationen om det gått dåligt efter en tävling. Utanför träning och tävling
upplevde han mönstret Förberedelser för att förhindra eventuella störningar. De sinnen som
förekom var visuellt, kinestetiskt och känslor. IP5 visualiserade endast från det inre
perspektivet och upplevde visualiseringen i realtid. Visualiseringen förekom relativt ofta och
upplevdes både positiv och negativ beroende på situationen. Ofrivillig visualisering förekom
väldigt sällan men uppstod i det fallet Vid andra slaget under tävling. Sinnen som
inkluderades var det visuella, kinestetiska samt emotioner. Effekten var väldigt negativ. Den
upplevda medelfrekvensen av hans frivilliga visualisering var 9/10 och hans ofrivilliga
visualisering var 1/10. Den upplevda medeleffekten av hans frivilliga var +7/10 och hans
ofrivilliga visualisering var -10/10.

IP 6. IP 6 använde frivillig visualisering under och direkt efter träning samt under och direkt
efter tävling (Bilaga 8). Det visualiseringsmönster som användes var Lyckad prestation under
tävling, Dålig prestation visualiserades vid dåliga resultatet efter tävling. Under träning
visualiserades Svåra situationer och efter träningen analyserades träningen med hjälp av
visualiseringsmönstret Hur träningen gick. IP 6 inkluderade känslor och de sinnen som
inkluderades var visuellt, kinestetiskt och auditivt. IP 6 upplevde visualiseringen både från ett
inre samt ett yttre perspektiv. Hastigheten uppfattades vara i realtid. Antalet gånger som
visualisering användes varierade mellan de olika situationerna, effekten var dock alltid
positiv. Ofrivillig visualisering upplevdes inte. Den upplevda medelfrekvensen av hans
frivilliga visualisering var 7/10 samt 4 på skala 2. Den upplevda medeleffekten av hans
frivilliga var +5.75/10.

Frivilliga visualiseringsmönster vid träning inom bowling
Nedan följer en sammanfattning av de samtliga tolv informanternas frivilliga
visualiseringsmönster (Bilaga 9).

Innan träning
Ingen av samtliga tolv informanter använde visualisering innan träning.

Under träning
Nio av tolv informanter använde visualisering under träning. De olika mönster som användes
var Rutiner innan spel (repetition av slag), Hitta känslan, Tidigare lyckad prestation, En
positiv laganda, Visualiserar ett nytt moment i tävlingen (övar på olika scenarion som kan
uppstå under tävling), Ett bra slag, Se utförande (se hur klotet rullar) och Svåra situationer.

Efter träning
Två av samtliga tolv informanter utförde någon form av visualisering direkt efter träning. De
mönster som framkom var En bra matchsituation samt Hur träningen gick.

    Frekvens och effekt
Det sammanlagda värdet för frekvensen för frivillig visualisering i träningssammanhang var,
frekvens: M = 4.4/10 på skala 1 samt 6 på skala 2. Effekt: M = + 3.33/10.
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Frivilliga visualiseringsmönster vid tävling inom bowling

Innan tävling
Fyra av tolv informanter använde sig av visualisering innan tävling. De mönster som
framkom var En trolig bild av sig själv på den aktuella banan (användes som en form av
trigger för att pusha sig själv), Se sig själv i final samt Gå igenom match.

Under tävling
Visualisering under tävling använde åtta av tolv informanter. Ett återkommande
visualiseringsmönster var att informanterna precis innan tävling såg att de Lyckades samt att
de innan varje slag såg hur Klotet rullade dit de ville. Följande mönster förekom även, En bra
tävling, Hitta känslan, Tidigare lyckad prestation, Gör det man ska göra, Ser slutet av slaget
samt Spel (utförandet) och linjer (detta mönster betyder att spelaren läste av oljeprofilen på
banan samt motståndarens spel).

Efter tävling
Visualiseringsmönstret som användes efter tävling var väldigt individuellt. Efter ett dåligt spel
visualiserade fem av tolv informanter Den dåliga prestationen igen (för att göra om och göra
rätt i huvudet) direkt efter tävlingen. Men även visualiseringsmönster som Visualisera alla
bra bowlingrelaterade moment förekom.

Utanför träning/tävling
Fem av tolv informanter visualiserade utanför träning och tävling. Informanternas
förberedelser varierade mellan en vecka och en dag innan tävling, de visualiseringsmönster
som förekom var Hur hallen såg ut (miljö, doft, bana och vart toaletten låg), En trolig bild av
sig själv på den aktuella banan, Vinnande situationer samt Förberedelser.

    Frekvens och effekt
Det sammanlagda värdet för frekvensen för frivillig visualisering i tävlingssammanhang var,
frekvens: M = 7.56/10. Effekt: M = + 5.31. Utanför träning och tävling, frekvens: M = 7/10
på skala 1 samt 7 på skala 2. Effekt: + 6/10.

    Syfte med visualiseringen
Varför informanterna inkluderade visualisering var individuellt men en del anledningar
återkom. Syften som framkom under intervjuerna var: Förberedd, Resultat, Perfektionism,
Åtgärd – verkan, Repetition, Rutin, ”Pre shot rutine”, Aktuell position, Teknik, Positiva
känslor, Behålla fokus, Mål, Målbild, Trygghet och Självförtroende. De mest återkommande
syftena var: Förberedd, Repetition och Positiva känslor.

    Hur visualiseringen skedde
Sinnen som informanterna inkluderade var det visuella, kinestetiska, auditiva och taktila. 12
informanter använde sig av det visuella sinnet, 7 av det kinestetiska sinnet, 6 av det auditiva
sinnet och 3 av det taktila sinnet. Det sinnet som förekom mest var det visuella och det
kinestetiska. Känslor var något som alla informanter inkluderade i visualiseringen, dock inte i
alla mönster. Utöver sinnen och känslor visualiserade informanterna både från ett yttre och ett
inre perspektiv, en del använde det även växelvis vilket även var det mest förekommande.
Bland samtliga tolv informanter varierade hastigheten på visualisering mellan, slowmotion,
realtid och snabb, vanligast var slowmotion.



13

Ofrivilligt visualiseringsmönster vid träning inom bowling
Nedan följer en sammanfattning av de samtliga tolv informanternas ofrivilliga
visualiseringsmönster (Bilaga 10). Sammanlagt upplevde 9 av 12 informanter ofrivillig
visualisering.

Innan träning
Ingen av samtliga tolv informanter upplevde någon ofrivillig visualisering innan träning.

Under träning
Ofrivillig visualisering upplevdes endast av 2 informanter. Mönster som förekom då var
Misslyckande. Detta mönster uppstod i följande sammanhang: Vid dåligt slag samt då
Känslan i kroppen kändes usel.

Efter träning
En av samtliga tolv informanter upplevde ofrivillig visualisering efter träning i form av
Misslyckande. Detta mönster uppstod då Känslan i kroppen kändes usel.

    Frekvens och effekt
Det sammanlagda värdet för frekvensen för ofrivillig visualisering i träningssammanhang är,
frekvens: M = 3.67/10. Effekt: M = - 4/10.

Ofrivilligt visualiseringsmönster vid tävling inom bowling

Innan tävling
Ingen av samtliga tolv informanter upplevde någon ofrivillig visualisering innan tävling.

Under tävling
Den ofrivilliga visualiseringen bestod av negativa tankar och bilder där resultatet var
misslyckat. Mönster som förekom här var när det inte går som man tänkt sig, misslyckas med
andra slaget, ofrivilliga bilder samt negativa tankar kring prestationen.

Efter tävling
En av samtliga tolv informanter upplevde även här ofrivillig visualisering, här i form av
analyserande tankar angående resultatet från tävlingen.

Utanför träning/tävling
Ofrivillig visualisering upplevdes endast av en informant då i hemmet i form av utförande
som bör förbättras.

    Frekvens och effekt
Det sammanlagda värdet för frekvensen för ofrivillig visualisering i tävlingssammanhang var,
frekvens: M = 4.33/10 på skala 1 samt 3.5 på skala 2. Effekt: M = -6.63/10. Utanför
träning/tävling, frekvens: M = 3/10. Effekt: M = + 7/10.

    Hur visualiseringen skedde
Den ofrivilliga visualiseringen upplevde informanterna i form av sinnen och känslor dock inte
inom alla mönster. De sinnen som förekom var det visuella, auditiva och kinestetiska. 6
informanter upplevde det visuella sinnet, 2 det auditiva sinnet och 2 det kinestetiska sinnet.
Det visuella sinnet var de som förekom mest. Informanterna kunde endast visualisera utifrån
ett inre perspektiv, men hastigheten varierade mellan, real, snabb och slowmoition.
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Bowlarnas åsikter om förbättringar av visualiseringsanvändandet
Bowlarnas svar bildade 24 rådataenheter (Bilaga 2). Av samtliga informanter var det 10 som
kände att de ville förbättra något inom visualiseringen. Dessa enheter delades in i
underordnade 10 stycken teman som sedan kategoriserades in i överordnade teman enligt
följande: Mer kunskap om visualisering (5), Använda mer spontant (1), Lära sig använda
sinnena (1), Visualiseringskontroll (9), Skapa föreställningar (2), Förbättra psykologiska och
fysiologiska faktorer (5) och Visualisering av teknik (1). Siffrorna inom parenteserna
representerar hur många rådataenheter som ingick under varje underordnat tema.

Diskussion

Syftena med denna studie var att undersöka svenska elitbowlares uppfattning om
visualisering, deras visualiseringsanvändande samt deras intresse att förbättra
visualiseringsanvändande och visualiseringsförmåga. I diskussionen tas alla tre syften upp och
diskuteras utefter det författarna har kommit fram till samt kopplar det till tidigare forskning.
Resultatet har visat att det är en stor spridning inom visualiseringsanvändandet mellan de tolv
spelare som deltog i denna studie. Elva av tolv informanter använde frivillig visualisering, nio
av tolv upplevde ofrivillig visualisering.

Bowlarnas förståelse av begreppet visualisering
Resultatet gällande bowlarnas uppfattning av begreppet visualisering sammanställdes i en
tabell, de överordnande teman var: Sinnen (9), Skapa bilder (1), Känslor (1), Mental träning
(1), Föreställa sig olika situationer (4), Föreställa sig själv i olika sammanhang (4), Kan
använda i verkliga situationer (2), Något diffust (2) samt Målsättning (2). Dessa överordnade
teman bildade sedan definitionen: Visualisering är en form av mental träning där skapande av
bilder och föreställningar av olika situationer sker; visualisering kan vara något diffust men
med sinnen och känslor kan idrottaren föreställa sig själv i olika sammanhang och kan
använda visualiseringen för att sätta mål. Den här definitionen beskriver alltså
informanternas uppfattning av begreppet visualisering. I Weibulls (2005) studie om
tennisspelare fick han fram andra överordnande teman bl.a.: Visualisering kan användas för
olika syften, Det inkluderar bilder relaterade till framtiden och Det inkluderar återskapande
av minnen från det förflutna. De överordnande teman från den här studien och Weibull (2005)
är ganska lika. Temana från båda studierna är beskrivande och inkluderar begrepp så som
sinnen och känslor. Bilder är ett återkommande tema som framkommit i båda studierna. Detta
kan bero på idrottarna kopplar visualisering till något du ser och tänker då främst på att det
som ses kommer i form av bilder.

Nästa moment var att informanterna fick välja ut tre av sju olika definitioner av visualisering,
vilket har presenterats i en tabell. Den mest återkommande var att: Visualisering kan ske med
vilje och ofrivilligt. Den definitionen som kryssades i mest återspeglar även informanternas
egna definitioner av visualisering. Samtliga alternativ valdes av minst två informanter. Detta
återkopplas till föregående rubrik där informanterna beskrev begreppet visualisering som ett
sätt att föreställa bilder och situationer.

Bowlarnas visualiseringsupplevelser
Visualiseringsanvändandet varierade mellan de tolv informanterna men många
visualiseringsmönster var återkommande. En del informanter använde visualisering mer
kontinuerligt än andra. Många av det visualiseringsupplevelser som informanterna upplevde
under frivilliga visualiseringen var relaterade till tävling, då många såg en Lyckad prestation,
Bra slag och Ser en strike i samband med tävling vilket även visade sig i studien av Barr och
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Hall (1992) där elitroddare visualiserade att de vann. Andra återkommande frivilliga
visualiseringsmönstermönster som bowlarna visualiserade var: Outcome, Ser resultat, Känsla
i kroppen, Förbättra prestationen och Ser slutet a slaget. Överlag visualiserade bowlarna
positiva scenarion. Detta kunde även urskönjas i Weibulls (2005) studie om professionella
tennisspelares visualiseringsanvändande. Återkommande mönster där var bl.a. Bra serve, Bra
serveretur, Spelar bra samt Vinner matchen (Weibull, 2005). Precis som de professionella
bowlingsspelarna var det många positiva mönster som förekom i relation till tävling. Detta var
även förekommande i Almgrens (2005) studie om friidrottare där mönster som Ser det
perfekta loppet och Se sig själv prestera bra förekom. En anledning till att det är positiva
mönster som förekommer kan vara att idrottarna blir peppade av visualisera vinnande
situationer istället för svåra situationer som kan uppstå under tävling. Då även friidrottarna
tävlade på elitnivå kan det även vara så att elitidrottare visualiserar mer positiva situationer då
det vet att de är duktiga och har stor chans till att vinna.

Något som författarna fann intressant var att visualisering innan träning var obefintlig bland
informanterna. Detta gällde både den frivilliga och den ofrivilliga visualiseringen. Detta kan
bero på bowlarna inte ser stunden innan träning som en del av den kommande prestationen på
bowlingbanan. Frivillig visualisering efter träning utförde endast två av tolv informanter och
endast en informant upplevde ofrivillig visualisering efter träning. I Weibulls (2005) studie
var det endast en tennisspelare som använde visualisering efter träning. Barr och Hall (1992)
kom i sin studie fram till att visualiseringsanvändandet kunde effektiviseras om idrottaren
visualiserade efter träning, men det kan då även vara av betydelse att göra det även innan
träningen för att uppnå bäst effekt av visualisering. I Weibulls (2005) och Almgrens (2005)
studie förekom visualisering innan träning i båda fallen. Detta kan bero på att inom tennis och
friidrott så är träningarna mer prestationsinriktade än inom bowling där träningen inte är lika
strukturerad. Då Svenska Bowlingförbundet nu satsat på att ta in en mental rådgivare så
hoppas författarna att bowlarna lär sig använda visualisering mer kontinuerligt ihop med den
fysiska träningen.

I Weibulls (2005) studie förkom bl.a. följande ofrivilliga visualiseringsmönster: Tänker för
mycket på slaget, Missar ett slag, Slår dubbelfel, Känner mig nedstämd och presskonferens
efter att ha förlorat en viktig tävling. Ofrivilliga visualiseringsmönster som förekom i denhär
studien var bl.a. Misslyckas med andra slaget, Ofrivilliga bilder, Negativa tankar kring
prestationen och Känslan i kroppen kändes usel. Visualiseringsmönstren som förekom i
studierna har en del likheter. Att informanterna känner misslyckande och negativa är
återkommande i båda studierna. Detta kan bero på att när det går lite sämre under en träning
eller tävling som uppstår negativa tankar hos informanten och den ofrivilliga visualiseringen
uppstår och då oftast med negativa känslor. Om detta upprepas kan det bli så att den
ofrivilliga visualiseringen kopplas ihop med något negativt och kan då starta en negativ känsla
i kroppen och i huvudet redan innan den uppstår. Detta är något som informanterna kan jobba
med för att eventuellt undvika i framtida situationer.

Hur visualiseringen skedde
De mest återkommande sinnena var det visuella samt det kinestetiska. Tidigare forskning har
också visat att dessa sinnen är de som används mest av idrottare (Callow & Waters, 2004;
Férey & Morizot, 2000). Även i Weibulls (2005) och Almgrens (2005) studie förekom dessa
sinnen ofta. En del informanter hade ibland lite svårt att avgöra vilket sinne de använde då de
inte visste vilka sinnena var. Författarna fick vid ett flertal tillfällen förklara vad specifika
sinnen innebar. Detta kan ha påverkat informantens val. När det gäller perspektiven och
hastigheten var informanterna klara över vilket som användes vid de olika situationerna, det
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var dock svårare vid den ofrivilliga än den frivilliga visualiseringen. Att det är svårare vid den
ofrivilliga visualiseringen kan bero på att informanterna inte har reflekterat över vad som har
hänt de gånger som den ofrivilliga visualiseringen har uppstått. Hastigheten varierade mycket
beroende på vilken situation som bowlaren visualiserade, genom att olika situationer kräver
olika mycket fokusering och tiden kan då varieras. Detta kom även Calmels och Fourniers
(2001) fram till i deras studie om elitgymnaster. I studien om roddarna (Barr & Hall, 1992)
såg roddarna sig själva lyckas, detta var även återkommande bland bowlarna i form av
följande mönstren: Positiv laganda, Ser hur slaget ska slås och Ser klotet rulla iväg i en
strike.

Syfte
Anledningen till varför informanterna använder visualisering skiljs åt från individ till individ.
Något de har gemensamt är att de på något sätt gör det för att prestera bättre i någon form, det
kan vara för att bli Avslappnad, för att få Bättre koncentration eller för att Trigga sig själv.
Tidigare forskning inom elittennis (Weibull, 2005) har visat att anledningarna till varför vissa
spelare använder visualisering varierar. Dock fans det syften som förekom mer än andra.
Dock fanns det syften som förekom mer än andra. I Weibulls (2005) studie var syften som
förekom Koncentration, Motivation samt Självförtroende för att nämna några. Likaså använde
bowlarna i denna studie visualisering för att arbeta med deras Koncentration, Självförtroende
och Förberedelser.

Frekvens och Effekt
Den frivilliga visualiseringen som upplevdes under träning fick en frekvens på 4.4/10 på skala
1 samt 6 på skala 2 och dess effekt upplevdes till 3.33/10. Effekten upplevdes inte speciellt
hög vilket kan ha sin förklaring i att det handlar om hur visualiseringen upplevdes vid träning.
Informanterna kan ha den uppfattningen att träning inte är lika ”på riktigt” som tävling, vilket
visar sig hur de upplevde frivillig visualisering vid tävling där frekvensen var 7.56/10 och den
upplevda effekten 5.31/10. Detta skulle kunna bero på att informanterna använder mer
visualisering vid tävling men att de inte reflekterar över att visualiseringen har en del i
resultatet. Då individerna fick bedöma sin frivilliga visualisering utanför träning och tävling
blev frekvensen 7/10 och effekten 6/10, en högre frekvens och effekt jämfört med träning.
Detta kan bero på att utanför träning och tävling är informanterna mer avslappnade och
mottagliga för visualisering och där med tar till sig visualiseringen på ett annat sätt.

När den ofrivilliga visualiseringen vid träning upplevdes fick det en medelfrekvens på 3.67/10
och en medeleffekt på -4/10 och vid tävling var medelfrekvensen på 4.33/10 på skala 1 samt
3.5 på skala 2 med en medeleffekt på -6.63/10. Detta visar att den ofrivilliga visualiseringen
inte hade en önskad effekt på prestationen. Vid träning uppskattades den negativa effekten för
den ofrivilliga visualiseringen lägre än vad den gjorde vid tävling som det även gjorde under
frivillig visualisering. Som nämndes under frivillig visualisering kan detta bero på att
informanterna inte ser träningen som något lika seriöst som tävling, men detta är endast något
som författarna anser. Något som dock kan vara lite motsägelsefullt i detta avseende är att
utanför träning och tävling upplevdes den ofrivilliga visualiseringen med en frekvens på 3/10
och hade en effekt på 7/10. Hur den ofrivilliga visualiseringen utanför träning och tävling kan
upplevas som positiv är svårt att svara på men det kan ha att göra med att individerna känner
att det är utanför både träning och tävling och då inte reflekterar över dess egentliga negativa
effekter.
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Bowlarnas åsikter om förbättringar av visualiseringsanvändandet
De överordnade teman som kom fram var: Mer kunskap om visualisering, Använda mer
spontant, Lära sig använda sinnena, Visualiseringskontroll, Skapa föreställningar, Förbättra
psykologiska och fysiologiska faktorer och Visualisering av teknik. Detta är något som den
mentala tränaren möjligtvis kan hjälpa bowlarna med. Barr och Hall (1992) nämnde som sagt
att för att förbättra visualiseringseffekten bör idrottare visualisera mer efter träning då de kan
gå igenom momenten de har tränat på och kan då ta fram det under tävling. I den här studien
framkom det nämligen att bowlarna visualiserade oftast under tävling, så att införa
visualisering efter träning kan vara ett bra sätt att effektivisera visualiseringen. Likaså fann
Cumming, Hall och Shambrooke (2004) att icke-elitidrottare fann visualisering mindre
relevant för deras prestation än vad elitidrottarna gjorde. Dessa upptäckter stärker teorin om
att undervisning och träning inom visualisering riktad mot elitidrottare och speciellt idrottare
som är i utvecklingsfas behövs.

Skillnader och likheter i bowlarnas visualiseringsmönster
Då samtliga informanterna är i samma situation och samma miljö var det inte helt oväntat att
flera bowlare upplevde samma visualiseringsmönster. Vid frivillig visualisering under träning
upplevdes Ett bra slag av två informanter. Informanterna använde detta mönster av samma
anledning: För att hitta tillbaka till en tidigare bra känsla. Sinnen som användes av
informanterna var det visuella och det auditiva, de visualiserade ur ett inre perspektiv och
båda varierade mellan att visualisera i realtid och i slowmotion. Den upplevda frekvensen och
effekten skiljde sig åt mellan informanterna, 4/10 jämfört med 1/10, effekten upplevdes +2 av
båda informanterna. Även det frivilliga visualiseringsmönstret Förbättrar en dålig prestation
upplevdes av mer än en informant. Det upplevdes efter tävling av två informanter. Detta
mönster visualiserades av den ena informanten för att Få bort det dåliga och av den andra
informanten För att göra det perfekt, åtgärd – verkan. Detta visualiserades relativt
regelbundet av dessa informanter. Utanför träning och tävling upplevdes
visualiseringsmönstret En trolig bild av sig själv på den aktuella banan av två informanter.
Den ena informanten gjorde detta för att få en Skönare känsla medan den andra informanten
gjord det För att få bättre självförtroende. Informanterna använde båda det visuella sinnet och
såg sig själva ur ett inre perspektiv i en snabbare hastighet. Hur ofta detta
visualiseringsmönster upplevdes varierade för den ena individen beroende på om det var en
lagtävling (7/10) eller en individuell tävling (2/10). För den andra informanten var frekvensen
7 på skala 2. Även effekten skiljde sig åt mellan informanterna +6 jämfört med +9.

Vid den ofrivilliga visualiseringen var det endast vid ett tillfälle som samma mönster
upplevdes av fler än en informant. Det var Något som gjorts dåligt under tävlingen och
upplevdes under tävling. Informanterna inkluderade samma sinne, dvs. det visuella, dock
skiljde de sig åt gällande perspektiv och hastighet. Den upplevda frekvensen och effekten
skiljde sig åt mellan dessa informanter, 6/10 jämfört med 3/10 för frekvensen och -9 jämfört
med -3 för effekten. Detta visualiseringsmönster upplevdes som mycket negativt av de båda
informanterna.

Det framgår tydligt att det finns både likheter och skillnader inom visualiseringen i bowling.

Mätinstrument
För att författarna ska kunna förklara den tidigare forskning som gjorts inom visualisering har
olika mätinstrument valts ut för att förklara på vilka olika sätt visualisering kan mätas.
Instrument så som SIQ (Hall, Mack, Paivio and Hausenblas, 1998), MIQ (Hall, Pongrac och
Buckolz, 1985) och SIAM (Watt och Morris, 1998; ref i Morris et al., 2005) är kända och
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beprövade mätinstrument som alla mäter visualisering i någon form. SIQ hör till det
instrument som är mest använt inom visualisering (Morris et al., 2005). Dessa instrument har
både för- och nackdelar och för att välja rätt instrument då visualisering ska mätas krävs att
syftet med mätningen klart framgår då det är utefter detta som instrumentet väljs. SIQ mäter
till exempel visualiseringsanvändandet över lag hos idrottaren via dess olika skalor där
idrottaren får bedöma sin förmåga att visualisera. MIQ mäter endast den visuella och
kinestetiska förmågan hos idrottare medan SIAM mäter visualiseringsförmågan. Det beror
alltså på vad som anses mätas inom visualisering när mätinstrument ska tas användas. Som
tidigare forskning visar har några av dessa instrument använts frekvent då studier inom
visualisering genomförts, exempelvis Hall, Mack och Pavios (1998) workshop.

Ett relativt nytt instrument som introducerats inom visualisering är IPIES (Weibull, 2008b).
Som nämnts tidigare mäter detta instrument en rad olika saker inom visualisering, bl.a.
visualiseringsförståelse och visualiseringsupplevelsen hos idrottaren. Fördelen med detta
instrument är att det mäter relativt mycket inom visualisering, information kan tas fram och
analyseras. Då författarnas syfte med studien var att mäta hur svenska professionella bowlare
uppfattar begreppet visualisering, undersöka deras visualiseringsupplevelser inom bowling,
samt se om det finns något intresse till ett förbättrat visualiseringsanvändande inom bowling
kom författarna fram till att detta instrument var det som skulle passa bäst för studien då det
mäter alla aktuella syften. IPIES är även bra för att individuella profiler skapas där det går att
se vad den enskilda individen har för visualiseringsmönster. Då detta instrument är relativt
nytt finns ej så mycket forskning kring dess för- och nackdelar. Det finns dock studier där
instrumentet har använts. Weibull (2005) gjorde en studie bland professionella tennisspelare
där IPIES/IPIET användes.

Om IPIES inte hade varit tillängligt till denhär studien hade författarna fått använda flera av
det andra mätinstrumenten för att få fram liknande resultat vilket hade varit betydligt mer
problematiskt än att använda endast ett mätinstrument.

Referensram
Då denna studie syftar till att visualiseringsanvändningen inom bowling fann författarna det
lämpligt att ta med följande teorier och modeller för att kunna förstå och förklara kommande
resultat: Ahsens triplecode theory (Ahsen, 1984) och bioinformational theory (Lang, 1977)
samt Model of Key Elements of an Imagery Training Program (Morris et al., 2005) och Four
W’s of Imagery Use (Munroe et al., 2000). Ahsen förklarar visualisering ur ett perspektiv där
idrottarens egna tankar och minnen kan påverka visualisering genom att antingen stärka eller
försvaga visualisering. Detta betyder, som tidigare nämnts, att visualisering skiljer sig från
individ till individ. Då denna teori saknar en kognitiv förklaring ansåg författarna att den
bioinformatoriska teorin var ett bra komplement för att täcka grunden för visualisering inom
detta område. Harris och Robinson (1986) anser att den bioinformatoriska teorin är en
förbättrad version av både den symboliska inlärningsteorin och den psykoneuromuskulära
teorin. Dock bygger den på en psykofysiologisk grund vilket säger väldigt lite om hur det kan
påverka visualiseringen, detta anser författarna inte ha någon inverkan på studien då det inte
är det som avses att studera enligt syftet.

Med dessa teorier i grunden finns det en stor förståelse för hur visualisering fungerar rent
psykiskt och för att författarna även ska få en bild av hur visualisering kan fungera i praktiken
har följande modeller valts: Model of Key Elements of an Imagery Training Program (Morris
et al., 2005) och Four W’s of Imagery Use (Munroe et al., 2000). Model of Key Elements of
an Imagery Training Program ser till hur visualisering kan användas i praktiken och vilka
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komponenter som är viktiga att ha med för att på bästa sätt använda visualisering. Denna
modell utgör en bra grund för visualiseringsanvändandet och var något författarna ansåg som
relevant då den visar hur ett enkelt visualiseringsprogram kan se ut. Även remverket ”Four
W’s of Imagery Use” ansåg författarna relevant då det är väl använt inom visualiseringen.
Detta begrepp ser till de fyra grundläggande frågorna inom visualisering, vilka är, var, när,
varför och vad. Dessa frågor ligger till grund för hur visualisering används. Om idrottaren
jobbat med dessa begrepp kan en utveckling och förbättring av visualiseringsanvändande
inträffa. Dessa frågor studerades väl för att författarna skulle vara väl förberedda för
användandet av mätinstrumentet IPIES (Weibull, 2008b) men även för att vara införstådda till
grunden av mätinstrumentet.

Den Analytiska referensramen för Visualiseringsupplevelser beskriver en individs
visualiseringserfarenheter uppdelat i visualiseringsmönster. Dessa mönster kan upplevas både
som frivillig och ofrivillig visualisering (Weibull, 2008a). Den här referensramen är den mest
relevanta då den ligger som grund både för IPIES och denna studie då den beskriver
visualiseringsmönster och hur visualisering upplevs i form av innehåll, funktioner, sinnen,
perspektiv, känslor, frekvens och effekt. Resultaten som framkommit i denna studie förhåller
sig likt den analytiska referensramen på så vis att det har gått att urskilja en mängd olika
visualiseringsmönster. Likt referensramen upplevs vissa delar av en del visualiseringsmönster
på samma sätt av flera informanter medan andra delar av visualiseringen upplevs annorlunda.

Metoddiskussion
För att genomföra studien användes instrumentet IPIES (Weibull, 2008b). IPIES har tidigare
aldrig använts bland bowlare. Innan de aktuella intervjuerna ägde rum gjorde författarna en
pilotstudie där instrumentet prövades på en oberoende person, dock inom bowling på hög nivå
för att på så sätt undvika eventuella komplikationer i samband med de kommande
intervjuerna. Detta visade sig lönsamt på så sätt att författarna visste vad som skulle ske och
var förberedda på olika frågor som skulle kunna komma under intervjuerna. Fler pilotstudier
kunde ha genomförts men då den första studien gick bra ansåg författarna att det inte var
nödvändigt, inga förändrar gjordes i instrumentet. Instrumentet stämmer väl överens med
syftet för denna studie. Dock anser författarna att det finns förbättringar att göra angående
instrumentet, så som att göra frekvensskalan lättare att använda då författarna upplevde att en
del bowlare hade svårt med bedömningen av hur ofta visualiseringen förekom. Förslagsvis
räcker det med att använda endast skala 2 då inget exakt antal gånger behöver anges.

Att göra så många intervjuer under endast två dagar visades vara intensivt och krävande,
därför tillvaratogs detta tillfälle väl och författarna planerade dagarna och var förberedda för
att få ett så bra resultat som möjligt. Att få möjligheten att göra en studie på elitnivå är något
som varit mycket givande. I det stora hela genomfördes denna del av studien utan större
problem. Kontakten var positiv och väl bemött, tidpunkten för intervjuer bokades och
genomfördes och slutligen sammanställdes dessa. Något som författarna i efterhand funnit
mycket lönsamt var pilotstudien som gjordes. Utan den hade mycket tid förmodligen gått åt
för att återkontakta spelare för kompletterande information. Under sammanställningen av
resultatet fann författarna det lite mer utmanade än vad om var väntat, det var även lite svårare
att sammanställa de olika tabellerna än vad författarna hade väntat.

Implikationer
Då denna studie yrkar på ett behov av ytterligare information kring visualisering hoppas
författarna att denna studie kan ses som en språngbräda mot djupare vetande inom
visualisering. Detta för att informanterna har uttryckt ett intresse för mer information kring
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området. Med hjälp av den här studien hoppas författarna att Svenska bowlingsförbundet
kommer se till att mental träning och visualisering blir en naturlig del av träningen inom
bowling. Utvecklingstruppen har tagit in en mental rådgivare som kan hjälpa spelarna med
detta och författarna hoppas att den här studien kan vara ett bra hjälpmedel inför kommande
säsong. Det borde ligga i var spelares intresse att utnyttja de resurser som finns att tillgå för
att kunna utveckla sitt spel optimalt. Att införa mental träning som spelarna kan utföra på
egen hand skulle kunna vara något som tar bowlingen till nästa nivå. För den framtida
forskningen inom både visualiseringsanvändande och bowling kan den här studien komma att
användas, både till att jämföra resultat men även en uppsats att bygga vidare studier på.

Framtida forskning
Det författarna skulle vilja se mer om inom forskning är mer studier om
visualiseringsanvändandet inom fler olika idrotter samt att uppföljningsstudier utförs. Detta
för att se om det har skett någon förändring bland idrottarna eller inom laget. Författarna ser
gärna en uppföljningsstudie på denna för att se om spelarna som deltagit den här studien har
fått en annorlunda visualiseringsuppfattning efter att de deltagit.

Studier som har gjorts har visat att visualisering i många fall fungerar samt förbättrar
prestationer men det har inte forskats lika mycket om varför och hur visualisering fungerar
(Morris et al., 2005). Detta är något som forskarna vill fortsätta studera. För att kunna få en
större inblick i hur visualisering fungerar behövs det nya mätinstrument som kan förklara hur
och varför visualisering fungerar (Morris et al., 2005). Ämnen som forskarna vill studera är
bl.a. hur barn använder visualisering, studera närmare hur proffsen förhåller sig till
visualisering samt hur visualiseringen kan utvecklas.

Analyser som gjorts visar att inte ens idrottsutövare på hög nivå är medvetna om vilka
faktorer som ingår då de visualiserar inför en prestation (Holmes & Collins, 2001). Denna
information visar att det behövs forskning som visar hur visualisering går från hjärnaktivitet
till verklig prestation. Holmes och Collins (2001) föreslog att det bör förekomma någon form
av visualiseringsföreskrifter så som exempelvis videoinspelning på individen då denne utför
den tänkta rörelsen. Psykologer som forskar inom det kognitiva området har gjort studier
kring graden av medvetenhet under visualiseringen och kommit fram till att individer
använder sig av tidigare erfarenheter för att förklara vissa visualiseringshändelsers resultat
(Holmes & Collins, 2001).

Något som kan vara av vikt då visualisering genomförs är att vara kritisk till utövarens
förmåga att använda visualiseringen på ett korrekt sätt. Holmes och Collins konstaterade 2001
att idrottspsykologer bör vara försiktiga med att skapa muntliga visualiseringsmanus för att
hjälpa individen vid repetition av idrottsfärdigheter, detta även om idrottaren själv vill det.
Detta betyder att idrottspsykologer inte bör leda klienten för mycket utan att klienten ska få
tid och möjlighet att skapa sin egen visualisering utefter sig själv och sin egen förmåga.
Fortsatt forskning inom detta ämne och mellan psykologer och neurovetenskap kan leda till
bättre vetande och vara gynnsamt inom båda fälten (Holmes & Collins, 2001).

Denna studie skulle kunna ses som en språngbräda för vidare studier inom bowling då
resultatet visade att visualiseringsanvändandet inom bowling finns men behöver utvecklas och
förbättras.
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Bilaga 1

Tabell 1. Bowlarens uppfattning av begreppet visualisering

Rådata enheter Underordnade teman Överordnade teman Kategori

Syn och hörsel inom
idrott

Sinnena (2)
Sinnen (3)

Att se någonting

Ser bilder (4)

Bilder istället för
resultat

Visuellt (6)

Sinnen (8)

Bygga upp bilder Skapa bilder Skapa bilder
Känslor Känslor Känslor
Mental träning Mental träning Mental träning
Hur man kan förutse
olika sätt att spela

Se i sitt inre vad det
är man ska utföra

Föreställa sig
utförandet (2)

Se hur man vill att
det ska vara

Se något du föreställt
dig

Föreställa sig hur
man vill att det ska

vara (4)

Föreställa sig olika
situationer (6)

Sätta mig själv i olika
situationer

Se andra
sammanhang och sig
själv där istället

Se dig själv i ett
sammanhang (2)

Föreställa sig själv i
olika sammanhang

(4)

Föreställa sig själv i
olika sammanhang

(4)

Applicera i
verkligheten

I en verklig situation

Kan använda i
verkliga situationer

(2)

Kan använda i
verkliga situationer

(2)

Annars lite luddigt

Ingenting

Något diffust (2) Något diffust (2)

Framställa mål

Du kan vinna
Målsättning (2) Målsättning (2)

Visualisering är en
form av mental

träning där skapande
av bilder och

föreställningar av
olika situationer sker.

Visualisering kan
vara något diffust

men med sinnen och
känslor kan idrottaren
föreställa sig själv i
olika sammanhang
och kan använda

visualiseringen för att
sätta mål.



Bilaga 2

Tabell 2. Bowlares åsikter om förbättringar av visualisering.

Rådata enheter Underodnade teman Överodnade teman Kategori
Få mer
information om
användning (4)

Mer kunskap om
visualisering (4)

Hur man kan få
bästa effekt

Hur man kan få bästa
effekt

Mer kunskap om
visualisering (5)

Kunna använda
mer spontant inte
så uträknat

Använda mer spontant Använda mer spontant

Lära sig använda
sinnena

Lära sig använda
sinnena

Lära sig använda
sinnena

Lära sig koppla
bort omvärlden

Att man kan
tämja de
ofrivilliga

Få mer kontroll
på den frivilliga

Bli bättre på att
blockera de
negativa (3)

Snabbare få bort
negativ
visualisering (3)

Visualiseringskontroll
(9)

Visualiseringskontroll
(9)

Framkalla när
man vill

Framkalla när man
vill

Ta fram de
positiva snabbare

Ta fram de positiva
snabbare

Skapa föreställningar
(2)

Den mentala
biten (2)

Stärkt
självförtroende

Nervositet

Förbättra
psykologiska faktorer

Kontrollerad
puls

Fysiska faktorer

Förbättra
psykologiska och

fysiologiska faktorer
(2)

Mer spelteknik
Visualisering av

teknik
Visualisering av

teknik

Bowlarnas åsikter om
förbättringar av

visualiseringsanvändandet



Tabell 3

Frivillig visualisering
3.1 Sammanhang 3.2 Vad? 3.3 Varför? 3.4 Hur? 3.5 Hur ofta? 3.6 Vad för effekt?
Träning – Innan

Under
Inför slag, när klotet
träffar käglorna

Rutiner innan spel. Känna efter tekniken,
vad behövs tränas? Var
man står.

Kin. Vis. Em.
Slowmotion.

9/10 Ibland bra, ibland
dåligt. Känslan kan
vara sämre än vad den
egentligen är.

Direkt efter

Tävling – Innan

Under
I underläge

En bra tävling.
Visualiserar en bra
tävling för att hitta rätta
känslan.

Skapa en positiv
känsla.

Hitta ett bra ställe för
att trivas

5/10 +7

Direkt efter
Bra tävling

Visualisera alla bra
bowlingrelaterade
moment.

Komma ihåg bra delar Kin. Aud. Em.
Snabbare.

10/10 +10

Utanför träning/
tävling
Dag/vecka innan

Hur hallen ser ut
miljö, doft, hur det
brukar vara.

Förbereda kroppen. Vis. Yttre. Snabbare. 10/10 +10

Bilaga 3



Tabell 3

Ofrivillig visualisering

3.1 Sammanhang 3.2 Vad? 3.4 Hur? 3.5 Hur ofta?
3.6 Vad
för effekt?

Träning – Innan

Under

Direkt efter

Tävling – Innan

Under
När det går dåligt

Något som gjorts dåligt
under tävlingen.

Vis. Inre.
Slowmotion/realtid

6/10 -9

Direkt efter

Utanför träning/
tävling
Hemma

Moment som bör
förbättras.

Ofrivilligt. Kin. Vis. 3/10 +7

Bilaga 3



Tabell 4

Frivillig visualisering
3.1 Sammanhang 3.2 Vad? 3.3 Varför? 3.4 Hur? 3.5 Hur ofta? 3.6 Vad för effekt?
Träning – Innan

Under
Träningstävling, intern
tävling då det handlar
om prestige

Tidigare lyckad
prestation.

Koncentration. Vis. 1/10 +2

Direkt efter

Tävling – Innan Se sig själv i final.
Trigger.

Mål, målbild. Vis. 2/10 +2

Under
I slutet på en tävling,
sista serien då man
fortfarande fightas om
seger. Avgörande
situationer.

Tidigare lyckad
prestation.

Positiv känsla i
kroppen. Trygghet.

Kin. Vis. Inre/yttre, fast
mer inre. Em.
Slowmotion.

6/10 +8

Direkt efter

Utanför träning/
tävling

Bilaga 4



Tabell 5

Ofrivillig visualisering

3.1 Sammanhang 3.2 Vad? 3.4 Hur? 3.5 Hur ofta?
3.6 Vad
för effekt?

Träning –Innan

Under

Direkt efter

Tävling – Innan

Under Förberedelser. Går in i sig
själv. Undviker konstiga
stressituationer.

Vis. Em.

Direkt efter

Utanför träning/
tävling

Bilaga 5



Tabell 6

Frivillig visualisering
3.1 Sammanhang 3.2 Vad? 3.3 Varför? 3.4 Hur? 3.5 Hur ofta? 3.6 Vad för effekt?
Träning – Innan

Under
Innan man ska slå, på
ansatsen

Ser utförandet. Ser hur
man ska släppa klotet

Självförtroende. Vis. Yttre. Em. 5/10 +4

Direkt efter

Tävling – Innan
Innan de andra spelar

Spel (utförandet) och
linjer.

Förberedd. Vis. 8/10 +5 olika från gång
till gång

Under
Innan slag, då man tagit
upp klotet

Hur slaget ska slås. Självförtroende.
Förberedelse

Kin. Vis. Yttre. Em.
Slowmotion.

7/10 +5

Direkt efter
De dåliga slagen

Ser de dåliga slagen.
Visualiserar det som gått
dåligt för att förbättra
prestationen.

För att undvika det till
nästa gång.

Vis. Kin. Yttre.
Realtid. Em.

10/10 +8

Utanför träning/
tävling

Bilaga 6



Tabell 6

Ofrivillig visualisering

3.1 Sammanhang 3.2 Vad? 3.4 Hur? 3.5 Hur ofta? 3.6 Vad för effekt?

Träning – Innan

Under
Dåligt slag

Slaget repeteras i huvudet. Vis. 5/10 Både positiv och negativ.

Direkt efter

Tävling – Innan

Under
Om man gjort ett dåligt
slag, repeterar det

Det dåliga slaget igen. Vis. 5/10 Både positiv och negativ.
Osäker om man missar
samma flera gånger.

Direkt efter

Utanför träning/
tävling

Bilaga 6



Tabell 7

Frivillig visualisering
3.1 Sammanhang 3.2 Vad? 3.3 Varför? 3.4 Hur? 3.5 Hur ofta? 3.6 Vad för effekt?
Träning – Innan

Under

Direkt efter

Tävling – Innan

Under

Direkt efter
Vid dålig prestation

Förbättring. Perfektionism, åtgärd,
verkan.

Vis. Inre perspektiv.
Negativa emotioner.

10/10 -9

Utanför träning/
tävling
En vecka innan tävling

Förberedelser. Går
igenom matchscenarion

Resultatet. Förberedd. Vis. Kin. Em. Inre
perspektiv. Realtid.

8/10 Svår oljeprofil -7
lätt profil +7

Bilaga 7



Tabell 7

Ofrivillig visualisering

3.1 Sammanhang 3.2 Vad? 3.4 Hur? 3.5 Hur ofta?
3.6 Vad
för effekt?

Träning – Innan

Under

Direkt efter

Tävling – Innan

Under
Vid andra slaget.

Misslyckas med andra
slaget.

Aud. Kin. Em. 1/10 -10

Direkt efter

Utanför träning/
tävling

Bilaga 7



Tabell 8

Frivillig visualisering
3.1 Sammanhang 3.2 Vad? 3.3 Varför? 3.4 Hur? 3.5 Hur ofta? 3.6 Vad för effekt?
Träning – Innan

Under
En träningssituation

Svåra situationer. Som
kan uppstå under både
träning och tävling.

Förberedelser. Vis. Aud. Inre/yttre
perspektiv. Em.

4/10 i vanliga
situationer.
7/10 när det
gäller nya
banor och
liknande.

+7

Direkt efter
Nya saker

Hur träningen gick. För att komma ihåg till
nästa gång.

Vis. Intre/Yttre. Kin
Realtid.

4 skala 2 +2

Tävling – Innan

Under
Precis innan den börjar

Innan varje slag

En lyckad prestation.

Klotet rullar iväg i en
strike.

Få rutin, lära in bra slag.

”pre shot rutine”

Vis. Em.

Vis. Inre/yttre
perspektiv

7/10

10/10 kan
sjunka vid
tappat fokus.

+7

+7

Direkt efter
Vid dåligt spel

Dålig prestation. För att bli bättre. Vis. Aud. Inre/yttre
perspektiv.

4/10 +7

Utanför träning/
tävling

Bilaga 8
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Tabell 9. Bowlarnas användande av frivillig visualisering under träning

Vad Varför Hur Hur ofta Effekt

Rutiner innan spel Känna efter
tekniken

Kin. Vis. Em.
Slowmotion.

9/10 Ibland
bra,
ibland
dåligt.

Hitta känslan Skapa bra fokus Vis. Inre.
Real/Snabbare. Em.

8/10 +7

Tidigare lyckad
prestation

Koncentration Vis 1/10 +2

En positiv laganda Förbereda sig Vis 3/10 Inte
direkt
någon
effekt

Visualiserar ett nytt
moment i tävlingen

Förbereda sig Aud. Kin. Vis. 8 på skala
2

+9

Ett bra slag (2).
Outcome.

Hitta tillbaka till en
tidigare bra känsla
(2)

Vis. Aud. Inre. Real.
Slowmotion.

2,5/10 +2

Ser utförandet. Ser hur
man ska släppa klotet

Självförtroende Vis. Yttre. Em. 5/10 +4

Svåra situationer Förberedelser Vis. Aud. Inre/yttre
perspektiv. Em.

4/10 i
vanliga
situationer.

7/10 när
det gäller
nya banor
och
liknande.

+7



Tabell 10. Bowlarnas användande av frivillig visualisering efter träning

Vad Varför Hur Hur ofta Effekt

En bra matchsituation.
Outcome.

Självförtroende Vis. Aud. Tak. 2/10 +5

Hur träningen gick. För att komma ihåg
till nästa gång.

Vis. Intre/Yttre. Kin
Realtid.

4 på skala
2

+2

Tabell 11. Bowlarnas användande av frivillig visualisering innan tävling

Vad Varför Hur Hur ofta Effekt

En trolig bild av sig
själv på den aktuella
banan

Skön känsla Vis. Inre. Real/
Snabbare.

7 på skala
2

+6

Se sig själv i final Målbild. Vis. 2/10 +2

Går igenom match.
Outcome.

Självförtroende Vis. Aud. Tak. 5/10 +6

Spel (utförandet) och
linjer.

Förberedd Vis. 8/10 +5 olika
från
gång till
gång



Tabell 12. Bowlarnas användande av frivillig visualisering under tävling

Vad Varför Hur Hur ofta Effekt

En bra tävling. Skapa en positiv
känsla.

Hitta ett bra ställe för
att trivas

5/10 +7

Hitta känslan. Koncentration. Vis. Inre. Real/
Snabbare. Nuet,
koncentrerad. Em.

8/10 +7

Tidigare lyckad
prestation.

Trygghet Kin. Vis. Inre/yttre,
fast mer inre. Em.
Slowmotion.

6/10 +8

Gör det man ska göra.
Outcome.

Hitta rätta känslan. Vis. Inre. Real. Aud. 6/10 +7

Ser slutet av slaget. Trigger Vis. Kin. Tak. Aud.
Inre perspektiv. Em.
Realtid.

10/10 när
det går
bra.

+9

Hur slaget ska slås. Självförtroende.
Förberedelse.

Kin. Vis. Yttre. Em.
Slowmotion.

7/10 +5

Ser sig själv lyckas. Få rutin, lära in bra
slag.

Vis. Em. 7/10 +7

Klotet rullar iväg i en
strike.

”pre shot rutine” Vis. Inre/yttre
perspektiv

10/10 kan
sjunka vid
tappat
fokus.

+7



Tabell 13. Bowlarnas användande av frivillig visualisering efter tävling

Vad Varför Hur Hur ofta Effekt

Visualisera alla bra
bowlingrelaterade
moment.

Komma ihåg bra
delar

Kin. Aud. Em.
Snabbare.

10/10 +10

Vad som gick dåligt i
matchen.

För att man är
besviken

Vis. Inre känslor. 8/10 vid
större
tävlingar

+6

Förbättrar en dålig
prestation (2)

För att få bort det,
gjort annorlunda.
Perfektionism,
åtgärd, verkan.

Vis. (2) Inre 9,5/10 -9

Ser de dåliga slagen. För att undvika det
till nästa gång.

Vis. Kin. Yttre.
Realtid. Em.

10/10 +8

Dålig prestation. För att bli bättre. Vis. Aud. Inre/yttre 4/10 +7

Tabell 14. Bowlarnas användande av frivillig visualisering utanför träning/tävling

Vad Varför Hur Hur ofta Effekt

Hur hallen ser ut
miljö, doft, hur det
brukar vara.

Förbereda kroppen. Vis. Yttre. Snabbare. 10/10 +10

En trolig bild av sig
själv på den aktuella
banan (2)

Skön känsla.
Självförtroende.

Vis. (2) Tak. Kin.
Inre (2). Yttre. Real
(2) Snabbare.

7 på skala
2
7/10
(individuell
tävling)
2/10
(lagtävling)

+7.5

Vinnande situationer. Självförtroende. Vis. Aud. Tak.
Inre/yttre. Em.
Realtid

4/10 +8

Förberedelser. Resultatet.
Förberedd.

Vis. Kin. Em. Inre
perspektiv. Realtid.

8/10 +7
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Tabell 15. Bowlarnas användande av ofrivillig visualisering under träning

Vad Hur Hur ofta Effekt

Misslyckande. Vis. 3/10 -6

Slaget repeteras i huvudet. Vis. 5/10 Både
positiv
och
negativ.

Tabell 16. Bowlarnas användande av ofrivillig visualisering efter träning

Vad Hur Hur ofta Effekt

Misslyckande. Vis. 3/10 -6

Tabell 17. Bowlarnas användande av ofrivillig visualisering innan tävling

Vad Hur Hur ofta Effekt

Misslyckas. Vis. Em. Inre perspektiv. Mellan
real/snabbare.

4 på skala
2

-8



Tabell 18. Bowlarnas användande av ofrivillig visualisering under tävling

Vad? Hur? Hur ofta? Effekt?

Något som gjorts dåligt
under tävlingen (2)

Vis. (2) Inre. Slowmotion/realtid 5.5/10 -9
Både
positiv
och
negativ.
Osäker
om man
missar
samma
flera
gånger.

Ett misslyckande. Vis. Em. Inre. Real/snabbare. 3 på skala
2

-8

Ofrivilliga bilder. Vis. Em. 1/10
(dåligt
spel)

-6

Käglan Turkiet. En
incident som inträffade
under en tävling i Turkiet,
han förlorade matchen.

Vis. Em. 1/10
(dåligt
spel)

-6

Förberedelser. Vis. Em.

Negativa tankar kring
prestationen.

Aud. Negativa emotioner. 10/10 när
det
handlar
om viktiga
detaljer

-9

Återminns dålig
prestationen vid tävling.

Tankar kring föregående prestation. 3/10 -3

Misslyckas med andra
slaget.

Aud. Kin. Em. 1/10 -10


