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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka fotbollsspelares upplevelser av visualisering, 

fotbollsspelares upplevelser av self-talk och om det finns något samband mellan deras 
upplevelser av visualisering och self- talk. I studien deltog tio manliga fotbollsspelare i 
Sverige med en medelålder på 23 år (SD = 4.029). Resultatet från undersökningen 

analyserades kvalitativt. Resultatet visade att nio av tio spelare använde sig av visualisering. 
Fotbollsspelarna upplevde både frivillig och ofrivillig visualisering. Alla nio spelare använde 

visualisering i samband med tävling och vanligt upplevda visualiseringsmönster var: 
Brytning, Överlappning och Göra mål i syfte att hitta rätt känsla. Alla tio spelare använde sig 
av self- talk, i samband med träning och tävling. Använda self-talkmönster bland spelarna var 

t.ex.: ”Kom igen nu”, ”Jag är stark” och ”Spela med hjärtat” och användes bla. för att 
förbättra koncentrationen, prestationen och hitta en positiv känsla.  Vidare visade resultatet att 

fyra av tio spelare kombinerade visualisering och self- talk i samband med träning eller 
tävling. Resultatet diskuterades i relation till tidigare visualiserings- och self- talk- forskning.  
 

Nyckelord: Fotbollsspelare, self- talkanvändande, self- talkmönster, visualiseringsanvändande, 
visualiseringsmönster 
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Abstract 

The objectives of this study were to investigate soccer players’ experiences of imagery, what 
kind of self-talk the soccer players used, and examine if there is any connection between their 

experiences of imagery and self- talk. Ten Swedish male soccer players with an average age of 
23 years (SD = 4.029) participated in this study. The results were analyzed qualitative. The 
results showed that nine of ten players used imagery and that the players experienced both 

voluntary and involuntary imagery. All nine players used imagery in relation to competition, 
and the most common imagery patterns were: Checking, Overlap and Score goals that they 

used for improving their performance and finding the right feeling. All ten players used self-
talk, in relation to training and competition. Self- talk patterns among the players were for 
example: “Come on now”, “I’m strong” and “Play with your heart” to enhance performance 

or find a positive feeling. Further on the results showed that four out of ten players combined 
imagery and self- talk in relation to practice and competition. The results discussed in relation 

to former imagery research.    
 
Key words: Soccer players, Self- talk use, Self-talk pattern, Imagery use, Imagery pattern  
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Introduktion 

 

Visualisering har i åratal utövats av idrottare för att förbättra sina prestationer och forskningen 

inom ämnet är idag väl utvecklat. Visualisering är en av de mest använda mentala strategier  
på grund av dess mångsidighet att kunna påverka olika resultat (Short, Ross- Stewart & 
Monsma, 2006; Park, 2000). Visualisering används främst av idrottare för att förbättra 

individuella prestationer och strategin används oftast före tävling (Munroe, Giacobbi, Hall & 
Weinberg, 2000).  

 
Ytterligare en mental strategi som används regelbundet och flitigt av idrottare världen över för 
att förbättra prestationen är self-talk (ST; Park, 2000; Gould, Eklund & Jackson, 1992). 

Elitidrottare berättar själva att de är medvetna om hur viktigt ST är i en idrottssituation (Van 
Raalte, Cornelius & Brewer, 2000) och idrottare världen över använder denna strategi främst 

för att åstadkomma ett högre självförtroende och för att höja motivationen (Hardy, Gammage 
& Hall, 2001).  
 

Är det då möjligt att det finns ett samband mellan dessa två strategier? En metod som används 
går ut på att försöka återskapa en mental bild av prestationen och samtidigt återskapa känslan 

och identifiera det ST som skedde under prestationen (Van Raalte & Brewer, 2002). När 
idrottspsykologer lär ut visualisering till klienter använder de sig ofta av verbala instruktioner 
för att få fram en visualisering hos klienten och på samma sätt använder sig elitidrottare av ST 

för att få fram visuella bilder vilket i sin tur kan ge olika effekter (Murphy, Nordin & 
Cumming, 2008).  

 
Begreppsdefinitioner 
 

     Definition av visualisering 
Definitionen av visualisering som valdes att användas i denna C-uppsats är en modifierad 

version av definitionen av Morris, Spittle och Watt (2005): “Visualisering i ett idrottskontext 
kan ses som det frivilliga eller ofrivilliga skapandet, eller återskapandet, av erfarenheter ifrån 
minnesinformation vilket innehåller kvasi-sensoriska, kvasi-perceptuella och kvasi-affektiva 

kännetecken vilka alla är under individens kontroll och som kan ske i frånvaron av de riktiga 
stimuliorsaker som kan normalt associeras med den faktiska erfarenheten och som kan ha 

fysiologiska och psykologiska effekter på den som visualiserar” (Weibull 2006, s. 92-93). 
 

     Definition av frivillig och ofrivillig visualisering 

Visualisering kan användas frivilligt och ofrivilligt. Frivillig visualisering innebär att en 
individ använder visualiseringen medvetet för ett speciellt syfte, t.ex. visualisera att sätta en 

straffspark för att sänka stressnivån, medan ofrivillig visualisering innebär att individen, mot 
sin vilja, visualiserar att hon t.ex. missar straffsparken vilket kan påverka denne negativt 
(Weibull, 2005). 

 
     Definition av visualiseringsriktning  

Med visualiseringsriktning menas den riktning en individ har på sin visualisering och brukar 
delas in i antingen positiv eller negativ (Nordin & Cumming, 2005). En likadan visualisering 
av två olika personer skulle kunna ge olika resultat beroende på hur personen i fråga upplever 

den. T.ex. att missa en putt med någon centimeter skulle för en person kunna upplevas 
negativt, medan det för en annan kan upplevas positivt (Short, Bruggeman, Engel, Marback, 

Wang & Willadsen, 2002).  
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     Definition av yttre och inre visualiseringsperspektiv  

När en idrottare visualiserar visuellt finns det två olika perspektiv som denne kan använda sig 
av, yttre och inre perspektiv. Ett yttre perspektiv innebär att idrottaren i sin visualisering ser 

sig själv eller någon annan utifrån utföra något medan ett inre perspektiv innebär att idrottaren 
i sin visualisering befinner sig i sin egen kropp och ser händelser inifrån, dvs. idrottaren ser 
och upplever ting från samma perspektiv som människan i verkliga livet (Cumming & Ste- 

Marie, 2001).  
 

     Definition av visualiseringsförmågan 
Visualiseringsförmåga definieras som; ”en individs kapacitet att forma levande, 
kontrollerbara föreställningar och bibehålla dem under tillräckligt lång tid för att kunna 

påverka den önskvärda föreställningen” (Morris, 1997, p. 37; citat i Morris, Spittle & Watt, 
2005). 

 
     Definition av Self-efficacy  
Self-efficacy är ett situationsbaserat självförtroende som innebär en persons tro på sin egen 

kapacitet och förmåga att utföra ett visst beteende i en given situation (Weinberg & Gould, 
2007). 

 
     Self-talk 
ST uppstår när en individ i verbal form för en dialog med sig själv antingen mentalt eller högt 

för sig själv (Van Raalte & Brewer, 2002; Johnson, Hrycaiko, Johnson & Halas, 2004). 
Dialogen utförs i syfte att tolka känslor och perceptioner, reglera och förändra en bedömning 

eller övertygelse, vidare också för att ge instruktioner och stöd för att kunna åstadkomma en 
förändring i beteende eller tanke (Hackfort & Schwenkmezger, 1993; ref i Hardy et al., 2001).  
 

     Positivt self-talk 
När en idrottare använder sig av positivt ST syftar forskare på ett uppmuntrande ST i form av 

positiva ord som får ett positivt utfall (Van Raalte, Brewer, Lewis, Linder, Wildman & 
Kozimor, 1995; Hardy et al., 2001; Van Raalte et al., 2000), som ofta visar sig utåt i form av 
en knuten näve eller ett positivt uttalande om sig själv (Conroy & Metzler, 2004).  

 
     Negativt self-talk 

Vid negativt ST sker dialogen i form av negativa ord som tenderar att påverka idrottaren till 
en försämrad prestation (Van Raalte et al., 2000; Hardy et al., 2001; Van Raalte, Brewer, 
Rivera & Petitpas, 1994). Ett negativt self- talk kan beskrivas som ett fördömande utlåtande 

om sig själv, och visar sig ofta i form av frustration, slag mot sig själv och aggressivitet mot 
material (Conroy & Metzler, 2004). Det finns dock studier som visar att idrottare kan 

motivera sig och öka koncentrationen genom att använda sig av negativt ST (Hardy et al., 
2001).  
 

     Instruktions self-talk 
Instruktions-ST kan beskrivas som ett ST där individen försöker rätta sina misstag, behålla 

lugnet och kontrollera sitt beteende. Problemet med att dela upp ST i positivt, negativt och 
instruktions-ST är att idrottsutövare ofta beskriver att positiv ST och negativ ST ofta 
inkluderar en instruktion (Conroy & Metzler, 2004). 

 
 

 
 



3 

 

Teoretisk referensram 

 

     Model of Key Elements of an Imagery Training Program  

Model of Key Elements of an Imagery Training Program (se Bilaga 1) utformades av Morris 
et al., (2005) och är en modell med sex olika steg för att förklara skapandet av ett 
visualiseringsträningsprogram (VTP). Eftersom visualisering fungerar olika från person till 

person är det viktigt att träningsprogrammet behandlar rätt behov hos idrottaren. Modellens 
sex steg består av: förutsättningar (t.ex. idrottarens ålder, fysisk och psykisk förmåga och 

tillstånd, kunskap om den idrottsliga uppgiften och de mål och syften som idrottaren har med 
programmet), miljö (tränings- och tävlingstillfällen), innehåll (perspektiv, sinnen, idrottarens 
behov etc.), hjälpmedel (ljud, lukt, avslappningsövningar etc.), rutiner (t.ex. fasta träningstider 

för visualiseringen), och utvärdering (t.ex. träningsdagbok för att på bästa sätt hålla koll på 
vad som går bra och dåligt i träningen).    

 
     The Four Ws of Imagery Use and Self-talk use: Where, When, Why and What  
I en studie av Munroe et al., (2000) användes intervjuguiden The four W’s of Imagery  

(Munroe et al., 2000) för att ta reda på information om en idrottares visualiseringsanvändning. 
Under en intervju med elitidrottare ställdes fyra olika frågor: var, när, varför och vad? Den 

första frågan som idrottaren får svara på är var de använder sig av visualisering (träning, 
tävling eller utanför idrotten). När handlar om när idrottaren använder sig av visualisering 
(före, under, efter träning eller tävling), varför innefattar varför idrottaren använder sig av 

visualisering (funktion) och den sista frågan är hur visualiseringen går till (genomförandet). 
 

Vidare användes en modifierad form av The four W’s of Imagery (Munroe et al., 2000) i 
studien A Descriptive Study of Athletes Self-Talk (Hardy, Gammage & Hall, 2001). 
Instrumentet bygger på det ovan beskrivna instrumentet vars syfte var att få fram individuella 

profiler i visualisering hos idrottare (Munroe et al., 2000). Men i denna undersökning ville 
forskarna få fram individuella profiler på idrottares ST. För att göra detta använder Hardy et 

al., (2001) en intervjuguide som är baserad på Munroe et al.,’s (2000) utredning på idrottares 
användning av visualisering. 
 

Svaren bearbetas och analyseras sedan kvalitativt för att slutligen skapa en individuell profil 
på idrottarens användning av visualisering eller ST. För att sen få en överblick av hur idrottare 

använder sig av visualisering och ST förs varje individs profil ihop och forskarna tar fram ett 
hierarkiskt träd som skapar en överblick på idrottarnas användande av ST.  
 

     A Neurocognitive Model of Imagery in Sport, Exercise, and Dance  
A Neurocognitive Model of Imagery in Sport, Exercise and Dance av Murphy et al., (2008) är 

en modell som syftar till att visa hur visualisering påverkar beteendet. Modellen är baserad på 
teorier som finns inom det psykologiska området och visar tydligt att vissa mentala strategier 
som används lämpar sig bättre för att uppnå ett visst beteende, medan andra strategier 

fungerar bättre för att nå ett annat beteende. Modellen visar att de stimuli vi uppmärksammar, 
dvs. de stimuli vi är medvetna om (syn, hörsel, känslor, sinnesstämning etc.) är kopplade till 

arbetsminnet. Arbetsminnet är ett system som bearbetar information från omvärlden genom 
våra sensoriska system, dvs. syn, hörsel och rörelse, och en del av arbetsminnet lagrar 
information i mentala bilder medan den andra, verbala delen, används för att beskriva 

information. Även långtidsminnet och visualisering är något som är kopplat till arbetsminnet 
och modellen visar att visualisering påverkas av en rad olika faktorer (stimuli, individuella 

skillnader, visualiseringsmål och det verbala systemet). Arbetsminnet och dess delar kommer 
att påverka och blir dessutom påverkat av visualiseringsmålen som innefattar tre olika delar, 



4 

 

muskelkontroll, emotionella/motiverande systemet och problemlösning/förståelse. Slutligen 

kommer ett resultat att visas beroende på vilket mål individen har satt.  
 

     Model of Psychological Preparation for Peak Performance  
Model of Psychological Preparation for Peak Performance (Bilaga 2) är en modell framtagen 
av Gould och Damarjian (1996; ref. i Hardy, Jones & Gould, 1996) för att visa de 

psykologiska faktorer som påverkar en idrottares prestation. Modellen innefattar fem olika 
komponenter som på något sätt påverkar en idrottare. Den första faktorn i modellen visar de 

grundläggande egenskaper idrottaren har, t.ex. motivation, personlighet, livssyn. Den andra 
faktorn visar de psykologiska färdigheter som idrottaren besitter och vilka strategier hon 
använder sig av som kan vara avgörande för en bra prestation. Den tredje faktorn som är 

avgörande för en bra prestation är alla de strategier som idrottaren använder sig av vid 
motgångar, vilket skulle kunna vara förlust eller långtidsskada. Den fjärde faktorn innefattar 

det tillstånd som idrottaren vill uppnå, dvs. det optimala prestationstillståndet. Den femte 
faktorn som påverkar en idrottare är omgivningen, vilket i sin tur även påverkar de fyra andra 
komponenterna i modellen. Dessa fem faktorer är något som en idrottare påverkas av och som 

kan förändras för att uppnå ett idealiskt prestationstillstånd (Hardy et al., 1996)  
 

Hardy et al., (1996) gjorde sedan en mer detaljerad framställning av modellen för att kunna 
förklara de fem faktorerna mer utförligt (se Bilaga 3). Dessutom lade Hardy et al., (1996) till 
ytterligare fem komponenter som påverkar en idrottares prestation och dessa är; 

självförtroende, målmedvetenhet, oro/ängslan, spänning och individuella skillnader som 
påverkar anspänning och aktivitet. Alla dessa faktorer är viktiga eftersom de påverkar en 

idrottares beteende, både direkt och indirekt.  
 
     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). 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).  

 

Mätinstrument 
     Movement Imagery Questionnaire- revised (MIQ-R) utvecklades av Hall och Martin 

(1997) med syfte att kunna utvärdera en individs förmåga att föreställa sig olika rörelser både 
visuellt och kinestetiskt. MIQ-R innefattar olika steg där varje steg ger instruktioner som skall 

följas. Första steget är startposition vilket innebär att individen skall ställa sig i en position 
som instrueras. Det andra steget är utförande, vilket innebär att individen, utifrån 
startpositionen, utför en instruerad rörelse. Det tredje steget är mental uppgift, dvs. att 

individen skall föreställa sig de rörelser som just utförts, för att i det sista steget uppskatta den 
upplevda styrkan av visualiseringen. Mätinstrumentet innehåller åtta delar, fyra visuella och 

fyra kinestetiska, där varje enskild del instruerar olika rörelser.  
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     Sport imagery ability measure (SIAM) 

Watt och Morris skapade (1998b; ref. i Morris et al., 2005) ett mätinstrument som mätte 
visualiseringsförmågan hos idrottare. SIAM är ett uppgiftsorienterat och multidimensionellt 

mätinstrument som mäter alla sinnen under visualisering (kinestetiska, visuella, auditiva, 
taktila, smaksinnet och luktsinnet), och känslor och behandlar fem dimensioner: vividness 
(levande/verklig), kontroll, hastighet, varaktighet i visualiseringen och lätthet samt snabbhet i 

skapandet av föreställningen. Idrottarna ska välja fyra specifika idrottssituationer för att sedan 
visualisera dessa i 60 sekunder. Deltagarna ger sedan sitt uppskattade svar på en tio 

centimeter lång linje där varje sida av linjen ger ett motsatt påstående, tex. ”ingen känsla” och 
”väldigt stark känsla” (Morris et al., 2005).   
 

     The Sport Imagery Questionnaire (SIQ) 
Sport Imagery Questionnaire (SIQ) utvecklades av Hall, Mack, Paivio och Hausenblas (1998) 

och är ett frågeformulär som mäter idrottares visualiseringsanvändande (frekvens och syfte). 
Konstruktionen grundar sig på Paivio’s referensram (1985) vilket mäter kognitiva och 
motiverande funktioner av visualiseringstekniker som idrottare använder sig av. 

 
       Imagery Use Questionnaire (IUQ-SP) 

IUQ-SP utvecklades av Salmon, Hall och Haslam (1994) för fotbollsspelare och grundar sig 
på Paivio’s referensram (1985). Formuläret innefattar frågor som undersöker när 
fotbollsspelarna använder sig av visualisering och om det används för att utveckla 

spelstrategier, individuella färdigheter, motivation eller målsättning (Salmon et al., 1994). 
 

     Self-Talk and Gestures Rating Scale (STAGRS) 
STAGRS är ett mätinstrument som Van Raalte et al., (1994) tog fram för att observera junior 
tennisspelares ST och gesters påverkan på prestationen. Mätinstrumentet grundar sig på 

Friend at Court (FAC), skapat av Barr, Gerdes, Haitbrink, Schwan och Snyder (1993) i syfte 
att observera poäng och föra in resultat i protokoll. Utöver denna del innehåller STAGRS 14 

kategorier där spelarnas ST och gester förs in, beroende på vad som observeras.  
 
     Self-Talk Questionnaire (STQ) 

Mätinstrumentet STQ skapades av Zervas, Stavrou och Psychountaki (2007) för att undersöka 
två former av ST-strategier (motiverande och kognitiv) som idrottare använder sig av för att 

höja prestationen. Frågeformuläret innehåller 11 påståenden där idrottarna får ringa in hur väl 
påståendet stämmer överens med idrottarens användande av ST. Sju av dessa påståenden 
behandlar de motiverande funktionerna och fyra behandlar de kognitiva funktionerna.  

 
Tidigare forskning 

 
     Visualisering vid träning och tävling 
Tidigare studier på ämnet har bland annat visat skillnader i tränings- och tävlingssammanhang 

gällande visualisering. Salmon et al., presenterade 1994 en studie som visade att 
fotbollsspelare använde sig av visualisering mer vid tävling än vid träning. Studien visade 

även att elitidrottare tenderade att använda sig mer av visualisering än amatörer. Vidare 
gjorde Hall, Rodgers och Barr (1990) en studie med deltagare från sex olika idrotter som även 
visade att visualisering användes mer till tävling än träning. Det framkom även att idrottarna 

hade väldigt lite kunskap om hur visualisering används och att ingen strukturerad 
visualiseringsträning genomfördes. Dessutom visade studien att desto högre nivå idrottarna 

utövade sin idrott på, desto mer använde de sig av visualisering. 
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I en annan studie från 1992 gjord av Barr och Hall gjordes en undersökning på roddare från 

high school-, college- och landslagsnivå. Resultatet visade att de flesta roddarna använde sig 
av visualisering, främst inre, men att elitroddarna hade bättre organisering och regelbundenhet 

i sin visualisering än vad amatörroddarna hade. Studien visade också att visualisering var 
något som användes mer innan tävling än träning.  
 

I en kvalitativ studie av Munroe et al.,’s (2000) på 14 elitidrottare använde idrottarna 
visualisering i samband med tävling, och då främst före tävlingen. I samband med träning 

använde idrottarna främst en visualisering som återskapar tekniska moment. Utanför träning 
och tävling skapade idrottarna främst strategier inför kommande utmaningar medan de innan 
tävling och under tävling främst visualiserade hur de uppnådde sina mål. Innan och under 

tävling föreställde de sig även positiva mentala bilder som höjde självförtroendet, hjälpte till 
att fokusera och skapade en mental styrka. Under träning visualiserade idrottarna främst den 

anspänning och oro/ängslan som kan associeras till idrotten för att kunna hantera denna bättre 
i ett senare skede.  
 

Ytterligare en studie på idrottares visualiseringsanvändande är Weibulls (2005) studie som 
bland annat syftade till att undersöka och jämföra tennisspelares upplevelse och användande 

av visualisering. Det visade sig att de flesta spelarna använde sig av frivillig visualisering 
under match och att föreställningarna då hade en positiv utgång. Spelarna upplevde att 
visualisering hade en mycket hög positiv effekt och de använde sig av visualisering under 

match i syfte att höja självförtroendet, öka motivationen och förbättra strategin eller tekniken.  
 

     Visualiseringsriktning 
Ytterligare en studie gjordes av Woolfolk, Parrish och Murphy (1985) på 30 collegestudenter, 
varav 25 av dem var män och 5 var kvinnor. Studien ägde rum under 6 dagar. Studenterna 

utsattes för ett puttnings- experiment där de delades in i tre olika grupper: en kontrollgrupp, 
en andra grupp som skulle använda sig av positiv visualisering och en tredje grupp som skulle 

använda sig av negativ visualisering. Kontrollgruppen skulle bara putta utan vidare 
instruktioner medan gruppen med positiv visualisering fick positiva instruktioner och gruppen 
med negativ visualisering fick negativa instruktioner. Resultatet visade att gruppen med en 

positiv visualisering och positiva instruktioner gav en signifikant förbättring av prestationen. 
Dock visade gruppen med negativ visualisering och negativa instruktioner gav en signifikant 

försämring jämfört med kontrollgruppen som inte utsattes för någon intervention alls.  
 
Ofta nämns det att visualisering påverkar prestationen, men ibland tydliggörs det inte riktigt 

vad som menas. Studien ovan av Woolfolk et al., (1985) visade att positiv visualisering 
förbättrade prestationen, men den visade också att negativ visualisering försämrade 

prestationen. Det finns även många andra studier som visar att negativ visualisering har en 
negativ inverkan på prestationen (Woolfolk, Murphy, Goettesfeld, & Aitken, 1985; Beilock, 
Afremow, Rabe & Carr, 2001) och därför bör det vara av vikt att påpeka det när det sker 

diskussioner kring visualisering och visualiseringsträning. Kanske använder sig en idrottare 
av visualisering med någon form av negativt inslag, vilket han själv inte tror kommer att 

påverka hans prestation negativt, men som tyvärr slutligen kommer att försämra hans 
prestation. Som tidigare nämnts är det av stor vikt att informera idrottaren om visualisering 
och visualiseringsträning för att få ut maximal effekt av träningen (Morris et al., 2005). 

 
Vikten av god kvalité på sin visualiseringsträning visades i en studie gjord av Orlick och 

Partington (1988) på kanadensiska atleter från OS i Sarajevo och Los Angeles 1984, att ju 
bättre kvalité de manliga idrottarna hade på sin tävlingsvisualisering desto bättre presterade de 
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i de olympiska spelen. Studien visade även att de kvinnliga idrottarna använde sig av 

visualisering, vilket hjälpte dem till en mental förberedelse, men ingen direkt påverkan på 
prestationen visades.  

 
     Visualisering och self- efficacy 
I en studie av Jones, Bray, Mace, Macrae och Stockbridge (2002) gjordes ett experiment på 

klättrare för att ta reda på om visualisering innan klättring påverkade deras stress och self-  
efficacy. Resultatet visade att deras self- efficacy höjdes under klättringen, och att deras 

stressnivå sänktes både innan och efter klättringen. I en annan studie gjord av Beauchamp, 
Bray och Albinson (2002) undersöktes relationen mellan self- efficacy, visualisering före 
tävling och prestation hos golfare under Provincial University Golf Championship. Resultatet 

visade att visualisering innan tävling gav en förbättring i både self- efficacy och prestation. 
Resultatet visade även att self- efficacy påverkade prestationen.  

 
En annan studie som undersökte om det finns något samband mellan visualisering och self-  
efficacy gjordes av Mills, Munroe och Hall (2000, 2001). Resultatet avslöjade att idrottare 

som har hög self-  efficacy använder sig mer av visualisering än de idrottare som visade en låg 
nivå av self- efficacy.  

 
En studie gjord av She och Morris (1997) på basebollspelare visade att visualiseringsövning 
ökade träffsäkerheten hos basebollspelarna på elitnivå och att det även ökade självförtroendet 

inom området. Resultatet visade också på att prestationen och självförtroendet ökade hos 
basebollspelarna under tävling. Dock finns en brist här som är viktig att notera. Under 

experimentet användes ingen kontrollgrupp och det gör att resultatet blir något svårt att tolka.   
 

Då tidigare studier (t.ex. Woolfolk et al., 1985; Beilock et al., 2001) har visat att negativ 

visualisering försämrar prestationen borde enkelt slutsatsen kunna dras att negativ 
visualisering även påverkar self- efficacy negativt. Just detta visar Nordin och Cumming i sin 

studie från 2005.  
 
     Self-talk 

Det var ca 24 år sedan forskare hävdade att ST påverkar flertalet motiverande funktioner för 
idrottare (Rushall, 1984; ref i Hardy et al., 2001). Men det är inte förrän på senare tid forskare 

har varit intresserade av att göra ytterligare studier på ST. Flertalet studier har dykt upp under 
2000-talet men innan dess är det bara ett fåtal studier som undersökt begreppet ST och dess 
effekt på prestation, självförtroende, oro och ängslan etc. (Hardy et al., 2001).   

 
     Self-talk och prestation 

Tidigare forskning på ST har bland annat visat att beroende på hur en idrottares ST ser ut, det 
vill säga vilka ord, meningar eller fraser som idrottaren säger till sig själv påverkar 
prestationen mer eller mindre positivt (Theodorakis, Croni, Laparidis, Bebetsos & Douma 

2001; Hamilton, Scott & MacDougall’s 2007; Johnson et al., 2004). En av dessa studier 
syftade till exempel till att jämföra om idrottare lyckades sätta fler basketkast om de 

upprepade ordet ”relax” istället för ”fast” under tiden de kastade bollen. Det visade sig i 
denna undersökning att prestationen var betydligt bättre vid upprepande av ordet ”relax” i 
jämförelse med ”fast” (Theodorakis et al., 2001). En annan studie visade att instruktioner om 

positivt ST under prestationen fick idrottarna att prestera bättre än om de fick instruktioner 
om positivt ST eller negativt ST innan uppgiften. Dock visade det sig att prestationen 

förbättrades oavsett om idrottarna fick instruktioner om positivt ST innan uppgiften, under 
uppgiften eller om de fick instruktioner om negativt ST (Hamilton et al., 2007).  



8 

 

     Self-talk, självförtroende och oro/ängslan 

Vidare har forskare också i tidigare studier undersökt vilken typ av ST som lämpar sig bäst 
inför en speciell uppgift eller för ett specifikt syfte. Studierna syftar till att jämföra två eller 

flera typer av ST och undersöka om de kan påverka olika mentala och fysiska delar som t.ex. 
självförtroendet, self-efficacy, oro/ängslan vilket i sin tur kan påverka prestationen 
(Hatzigeorgiadis, Zourbanos, Mpoumpaki & Theodorakis 2008; Landin & Hebert 1999; 

Cumming, Nordin, Horton & Reynolds 2006) Till exempel syftar en av studierna till att 
undersöka hur ett motiverande ST påverkar idrottaren. Det visade sig då att idrottarna med 

hjälp av ett motiverande ST lyckades höja självförtroendet och minska oro/ängslan inför en 
specifik situation (Hatzigeorgiadis, et al., 2008). 
 

     Self-talk och syfte 
I Theodorakis, Weinberg, Natsis, Douma och Kazakas (2000) studie på studenter inom 

fysiologisk utbildning skiljer de på motiverande ST och instruktions-ST. Syftet med studien 
var att undersöka om ST har en effekt på prestationen, och om det har någon betydelse vilken 
uppgift idrottaren har i förhållande till vilken typ av ST som används. Det visade sig i studien 

att det har betydelse vilken typ av ST idrottaren använder sig av, om han/hon använder sig av 
instruktions-ST ger det bäst effekt på uppgifter som är finmotoriska i jämförelse med de mer 

grovmotoriska uppgifterna. För att höja prestationen på en mer grovmotorisk uppgift är ett 
motiverande ST att föredra framför intruktions-ST.  
 

En liknande studie på 21 kvinnliga vattenpolospelare gjordes av Hatzigeorgiadis, Zourbanos 
och Theodorakis (2007). I denna studie var det av intresse att undersöka om två olika typer av 

ST påverkar idrottaren på olika sätt. I denna studie fick idrottarna antingen använda sig av ett 
ST som syftade till att förbättra koncentrationen eller ett som syftade till att kontrollera 
oro/ängslan. Det visade sig av resultatet att den grupp idrottare som använde sig av ett ST som 

syftade till att kontrollera oro/ängslan också fick ut den effekt de ville ha, alltså bättre kontroll 
på oro/ängslan. Medan effekten på koncentration, ansträngning, självförtroende och 

automatisering var liknande oberoende av vilken av dessa två ST-strategier idrottaren 
använde. 

 

Self-talk vid träning och tävling 
En studie gjord av Hardy et al., (2001) på 150 idrottare från olika idrotter syftade till att få 

fram var, när, vad och varför idrottarna använder sig av ST. I denna studie fick forskare fram 
dels individuella profiler på idrottarnas ST och dels en referensram som visade att idrottarna 
använde sig främst av ST i samband med tävling. Vidare visade det sig att orden oftast var 

positiva, det vill säga uppmuntrande/upplyftande fraser. Det ST som idrottarna använde var 
oftast instruktioner om specifika tekniska moment. Majoriteten av ST-mönstren som användes 

av idrottarna syftade till att fokusera, höja självförtroendet, peppa igång och förbättra 
specifika tekniska moment eller strategier.  

 

Visualisering och self-talk 
Den forskning som tagits fram visar klart och tydligt att visualisering och ST har en positiv 

effekt för prestationen. Enligt forskare är det viktigt att inse att visualisering och ST förbättrar 
prestationen om det används på rätt sätt, och kan även ge en motsatt effekt om det används fel 
(Morris et al., 2005). Självfallet vill idrottare bli bättre i sin valda idrott och därför används 

bl.a. dessa två strategier i tron att det ska hjälpa till att höja prestationen, men har de i själva 
verket någon aning om att detta kan ha en motsatt effekt? Här är det viktigt att tillägga att 

idrottare kan få en positiv upplevd effekt av både visualisering och ST trots brist på kunskap 
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om dessa två strategier, och även vice versa, och därför är det svårt att dra en slutsats att dessa 

två fenomen kräver kunskap eller träning för att uppnå en så positiv effekt som möjligt.  
 

Genom denna studie skulle det gå att ta reda på hur idrottares visualiseringsmönster ser ut. 
Det vill säga vilka föreställningar idrottarna skapar, varför idrottarna gör det och vilka sinnen 
de inkluderar i sin visualisering. Vidare kan författarna genom att analysera resultatet skapa 

en överblick av hur ofta idrottarna använder sig av visualisering och ST och vilken effekt de 
upplever att strategierna har på idrottandet. Fokus bör även ligga på vid vilka tillfällen 

visualisering och ST används, om det verkligen är för att förbättra prestationen som de 
använder sig av det och om det finns några som helst samband mellan dessa två strategier.  
 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka fotbollsspelares upplevelser av visualisering och ST:  

- Hur ser fotbollsspelares upplevelser av visualisering ut?  
- Hur ser fotbollsspelares användning av ST ut? 
- Finns det något samband mellan deras upplevelser av visualisering och ST?  

 
Metod 

 
Deltagare 
I studien deltog 10 manliga fotbollsspelare i Sverige och spelarna var mellan 21 och 36 år 

gamla (M = 25.4; SD =4.029). Alla intervjupersoner hade en gymnasial utbildning och nio av 
tio studerar eller har studerat på högskola. Här fanns dock skillnader då två av 

intervjupersonerna fullföljt sina högskolestudier, fyra studerar på högskola för tillfället, två 
har hoppat av högskolestudier, en har enbart en kurs från högskolan och en har aldrig studerat 
på högskolenivå. Fyra av intervjupersonerna i denna undersökning spelade på nationell nivå, 

medan de resterande sex spelade på distriktsnivå. Den spelare som hade varit aktiv i sin idrott 
längst hade varit aktiv i 29 år medan den spelare som hade varit aktiv kortast tid hade varit 

aktiv i 15 år (M= 19.3; SD = 4.45).  
 
Mätinstrument 

Instrumentet (se Bilaga 4) som användes i denna studie är en modifierad version av Individual 
Profile of Imagery Experiences in Sport (IPIES; Weibull, 2008b) och är utformad likt en 

enkät med både kvalitativa och kvantitativa frågor. Mätinstrumentet  var speciellt framtaget 
för att undersöka fotbollsspelares förståelse för visualisering och ST, i vilka sammanhang de 
tillämpar dessa två strategier, vad de föreställer sig i sin visualisering och vad de säger till sig 

själva. Vidare används det för att undersöka varför de använder sig av det, hur de använder 
sig av det, hur ofta och vad de upplever att visualisering och ST har för effekt. Dessutom 

undersöks det om det finns något mönster gällande användandet av både visualisering och ST 
samtidigt.   
 

Mätinstrumentet är indelat i sex olika delar där den första delen består av bakgrundsfrågor 
som t.ex. ålder, kön. Vidare kommer en del som har till syfte att ta reda på idrottarens 

förståelse för visualisering och ST. Den andra delen består av sju definitioner om 
visualisering där idrottaren får sätta kryss vid de tre definitioner som de tycker är viktigast för 
deras förståelse av visualisering. Dessa definitioner följs av två öppna frågor där idrottaren får 

berätta vad de känner till om visualisering respektive ST.  
 

Del tre handlar om att få fram idrottarens upplevelser av frivillig visualisering (3A) och 
ofrivillig visualisering (3B) genom ett formulär som är uppdelat i olika kolumner där den 
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första beskriver i vilket sammanhang idrottaren använder sig av visualisering (Innan, under 

eller efter träning/tävling eller utanför träning/tävling). Kolumn två visar vad idrottaren 
visualiserar (Motståndare, boll, vilket resultat visualiseringen har etc.). Följande kolumn 

besvarar varför idrottaren använder sig av visualisering (Koncentration, motivation, känsla 
etc.) Kolumn fyra visar hur idrottaren visualiserar (Sinnen, perspektiv, hastighet etc.). 
Slutligen finns det längst till höger två kolumner där den första visar hur ofta idrottaren 

använder sig av den specifika visualisering, skalan som används är 1-10 där t.ex. 5 betyder att 
idrottaren använder sig av visualiseringen 5 gånger av 10 möjliga. I den sista kolumnen får 

idrottaren beskriva vilken effekt de upplever att deras visualisering har. Skalan som används  i 
denna kolumn är en skala -10 – 10 där -10 är betyder att visualiseringen ger en väldigt stor 
negativ effekt och 10 betyder att visualiseringen ger en väldigt stor positiv effekt.  

 
Upplägget för frivillig visualisering (3A) och ofrivilliga visualisering (3B) ser likadana ut 

bortsett från kolumnen varför inte finns med under den ofrivilliga visualiseringen (eftersom 
den ofrivilliga visualiseringen inte är en visualisering som har ett syfte). Spelarnas 
visualiseringsupplevelser struktureras upp i visualiseringsmönster. Ett visualiseringsmönster 

är t.ex. att innan tävling föreställa sig ett lyckat uppspel för att bli mer förberedd.  
 

Del fyra syftar till att visa idrottarens användande och upplevelse av ST. Denna del ser nästan 
likadan ut som det ovan beskrivna formuläret (3A) bortsett från att den kolumn som visar på 
hur idrottaren använder visualisering saknas i del fyra. Del fyra visar i vilket sammanhang 

idrottaren använder ST, vad idrottaren säger till sig själv, varför idrottaren säger det han säger 
och slutligen hur ofta och vilken effekt idrottaren upplever att det specifika orden har. Del 

fyra är i sin tur uppdelad i två delar, positivt upplevt ST (4A) (om det specifika ST har en 
positivt upplevd effekt) och negativt upplevt ST (4B) (om det specifika ST har en negativt 
upplevd effekt).  

 
Del fem är uppbyggd på samma sätt som del tre och fyra men syftar till att visa om idrottaren 

använder sig av visualisering och ST i anknytning till varandra, det vill säga om det finns ett 
mönster mellan en specifik visualisering och ett specifikt ST. I denna del finns också ett antal 
kolumner där den första visar i vilket sammanhang idrottaren använder sig av ett specifikt 

mönster (visualisering och ST). Nästa kolumn visar hur mönstret ser ut (Hur strategierna 
används tillsammans) följt av en kolumn som visar varför detta mönster används av 

idrottaren. Slutligen får idrottaren även i denna del beskriva hur ofta (1-10) mönstret används 
och vilken effekt idrottaren upplever att mönstret har (-10 – 10). 
 

Den sista delen behandlar frågor som berör några aspekter av idrottarens förmåga att 
visualisera (t.ex. kinestetisk och visuell visualisering och visualiseringskontroll) samt att 

kontrollera sitt ST.  
 
Procedur 

Då författarna redan hade kontaktinformation till de flesta av intervjupersonerna kontaktades 
dessa genom ett kort telefonsamtal där personerna blev tillfrågade om de var villiga att ställa 

upp på en intervju, samtidigt bestämdes tid och plats för möte. En av intervjupersonerna tog 
författarna kontakt med via e-post för att ta reda på om han var intresserade av att ställa upp i 
studien, och därefter, bestämdes tid och plats för möte över telefon. De flesta intervjuerna 

ägde rum hemma hos intervjupersonerna själva, förutom tre stycken intervjuer som ägde rum 
på respektive idrottsanläggning. Innan intervjuerna påbörjades förklarades det att intervjun 

var frivillig, att de kunde dra sig ur när som helst, och att all information skulle behandlas 
konfidentiellt. Vidare fick intervjupersonerna läsa igenom ett informerat samtycke som 
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förklarade vad studien gick ut på och som intervjupersonen sedan fick skriva under för att visa 

att intervjupersonen godkände utförandet av intervjun och behandling av dennes svar. 
Intervjuerna utfördes av de båda författarna till denna studie, där den ena skrev ner 

intervjupersonens svar mer ordagrant medan den andra, som ställde frågorna, skrev ner 
väsentliga stödord på instrumentet IPIES utskrivet i A3 format. De flesta intervjuerna tog ca 
90 min att genomföra, förutom två undantag där den ena intervjun tog ca 40 min, och den 

andra tog drygt 120 min.  
 

Dataanalys 
Mätinstrumentet som användes i denna undersökning är utformad som en semistrukturerad 
intervju som dels ger bakgrundsinformation (ålder, aktiva år inom fotboll, tävlingsnivå, 

förståelse av visualisering) och intervjupersonernas upplevda visualiseringsförmåga och 
upplevda kontroll av ST. Resultaten har analyserats kvalitativt genom att data först förts in i 

tabellform på dator för att den ska vara lättare att analysera och tolka. Vidare skapades en 
individuell profil för varje intervjuperson som innehåller spelarens olika 
visualiseringsmönster, ST-mönster och visualiserings- och ST-mönster. Den insamlade 

informationen sammanställdes utifrån 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, Weibull, 2008a). Samma tillvägagångssätt användes vid 

sammanställningen av spelarnas ST-mönster och här skiljer författarna på positivt upplevt ST 
och negativt upplevt ST. Vidare gick också informationen om det kombinerade visualiserings- 

och ST-mönstren igenom samma procedur. Slutligen skapades en tabell som innehåller alla 
mönster spelarna använde för att göra en tydlig och koncis sammanfattning av spelarnas 
användning av visualisering, ST och kombination av dessa två strategier.   

 
Resultat 

 
För att förklara resultatet mer utförligt har författarna valt att ta upp det exakta värdet av hur 
ofta spelarna använder visualiserings- och ST-mönstren, och vilken effekt spelarna upplever 

att visualiserings- och ST-mönstren har, med hjälp av siffror inom parentes. (6/10) betyder 
t.ex. att spelaren väljer att använda visualisering 6 av 10 gånger och (4) betyder t.ex. att 

spelaren upplever att visualiseringen ger en effekt av 4 på en skala från -10 till +10. T.ex. 
(M=7/10) innebär ett avrundat medelvärde till närmaste heltal.  
 

Spelare 1  
Frivillig visualisering  

Spelare 1 (se Bilaga 5) använde sig av frivillig visualisering i samband med fotbollen. Han 
använde det innan match (6/10) och innan träning (2/10). Hans visualiseringsmönster innan 
träning var: Gör bra brytningar och Överlappningar och visualiseringsmönstren innan tävling 

var: Lyckade brytningar och Uppspel. Dessa mönster används för att han ska bli förberedd 
och hitta den rätta känslan innan han går ut på planen. I visualiseringen ser han sig själv ifrån 

ett yttre perspektiv, och han inkluderade även medspelare och motspelare, och kände att han 
kunde inkludera sinnen som syn och hörsel i dessa visualiseringsmönster. Dessa 
visualiseringsmönster upplevdes ha en positiv effekt (3).  

 
 

Ofrivillig visualisering 
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Främst får spelare 1 fram ofrivilliga föreställningar i samband med match, både innan match 

(3/10) och under match (2/10). De visualiseringsmönster han upplevde innan tävling var att 
han ser sin tränare och sin pappa stå utanför planen missnöjda medan han under tävling endast 

upplever att hans tränare är missnöjd. Detta ses ifrån ett inre perspektiv och inkluderar det 
kinestetiska sinnet. En annan föreställning under tävling var att han föreställde sig en teknisk 
eller snabb motståndare ifrån ett inre perspektiv och då inkluderas syn, hörsel och det 

kinestetiska sinnet. Föreställningarna upplevdes ha en negativ effekt på hans prestation (-7).  
 

Positivt upplevt ST 
Det är endast under träning som han kan erinra sig om att han använde ST. Det ST-mönster 
han använde sig av är t.ex. ”Riktigt dåligt, du kan bättre”, och är ett instruerande ST som han 

använde vid en sämre prestation under hälften av alla träningar (5/10). Detta mönster används 
för att han är missnöjd och vill öka koncentrationen och minska anspänningen, och detta ST 

upplevs ha en positiv effekt (5).  
 

Spelare 2  

Frivillig visualisering  
Han använde sig av frivillig visualisering innan tävling (10/10), under träning (3/10) och 

utanför träning och tävling (M = 7/10) (se Bilaga 6). Hans visualiseringsmönster innan tävling 
var: Olika målchanser, Utmanar motspelare eller Återskapa t.ex. ett snyggt skott. Dessa 
mönster används för att göra honom förberedd och koncentrerad. Visualiseringsmönstren 

under träning var: Upplever olika skott för att bli förberedd och koncentrerad. Utanför träning 
och tävling var hans visualiseringsmönster: Stå emot tackling, Orka mer i tävling, och Spela i 

ett bättre lag och dessa mönster används för att bli motiverad. Han inkluderade syn och det 
kinestetiska sinnet i sin visualisering utanför träning och tävling, syn och hörsel innan tävling, 
och syn, hörsel, taktila sinnet och kinestetiska sinnet under träning. Han skiftade mellan yttre 

och inre perspektiv och upplevde att dessa visualiseringsmönster gav en positiv effek t (M = 
7). 

 
Ofrivillig visualisering 
Hans ofrivilliga visualisering upplevdes alltid direkt efter tävling (10/10) och gav ett negativt 

resultat (-1). Hans visualiseringsmönster var målchanser och passningar utifrån både ett yttre 
och inre perspektiv och han inkluderade syn och hörsel.  

 
Positivt upplevt ST 
Spelare 2 upplevde att han använde sig av ST som gav en positivt upplevd effekt under 

träning (10/10), innan tävling (7/10), under tävling (5/10) och utanför träning och tävling 
(7/10). Hans ST-mönster under träning var ”Nu jävlar ska jag sätta många skott” och mönstret 

användes för koncentrationen och prestationen. Innan och under tävling använde han ett annat 
ST-mönster för att tagga igång och prestera bättre: ”Kom igen nu”, för att koncentrera sig 
ytterligare efter misstag. Vidare använde han ST utanför träning och tävling där han säger 

”Nu ska skiten upp” och dessa ST-mönster användes för att känna att han hade gett max.  
Hans upplevda effekt av sitt ST innan tävling, under tävling och utanför träning och tävling 

(M=7) skiljde sig från den upplevda effekten av det ST som han använde under träning (3).  
 
Negativt upplevt ST 

ST som spelare 2 upplevde hade en negativ effekt (-2) användes under tävling och utanför 
träning och tävling (2/10). De ST-mönster som användes under tävling var: ”Den där 

målvakten går inte att göra mål på” och ”Fan va svag jag är”. ”Fan va svag jag är” användes 
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även i samband med styrketräning utanför träning och tävling. Dessa ST-mönster användes 

vid misslyckande eller när det går dåligt.  
 

Spelare 3 
Frivillig visualisering  
Spelare 3 (se Bilaga 7) använde frivillig visualisering innan tävling (9/10) och utanför träning 

och tävling (5/10). Innan tävling upplevdes mönster som: Inlägg och Passningar och dessa 
visualiseringsmönster användes för att han skulle bli förberedd och avslappnad. Han 

föreställde sig själv, motståndare, medspelare och boll. Ytterligare ett visualiseringsmönster 
som han använde sig av innan tävling var positionsspel där han ser sig själv och motspelare 
och syftet med mönstren var för att bli avslappnad. Utanför träning och tävling föreställde han 

sig en avslappnad miljö, t.ex. en sandstrand och syftet med dessa mönster var för att bli 
avslappnad och för att finna harmoni. Han inkluderade syn, hörsel, taktila sinnet och 

kinestetiska sinnet i dessa mönster och upplevde att det gav en positiv effekt (7).  
 
Ofrivillig visualisering 

Spelare 3 upplevde ofrivillig visualisering utanför träning och tävling (2/10). Hans 
visualiseringsmönster han upplevde under den ofrivilliga visualiseringen var: Inlägg där han 

ser sig själv, medspelare och motståndare, och Frilägen där han ser målvakt och medspelare. 
Andra mönster han använder var: Laget misslyckas eller att han inte är Delaktig i spelet, eller 
att han upplever olika tävlingssituationer där han Misslyckas. Det enda sinnet som 

inkluderades i den ofrivilliga visualiseringen var syn och effekten av den ofrivilliga 
visualiseringen upplevdes negativ (-2). 

 
Positivt upplevt ST 
Spelare 3 använde positivt upplevt ST under tävling (M=7/10) och utanför träning och tävling 

(5/10). Ett ST-mönster som spelare 3 använde under tävling var att han nynnade på olika låtar 
och mönstret användes för att finna glädje och koncentration. Ett annat mönster som användes 

i samband med tävling var: ”Världsklass”, ”Oj oj oj” och ”Så ja”. Dessa mönster användes för 
att förstärka och hålla kvar känslan. I halvtid eller i slutet av tävlingar användes också ett ST: 
”Fan va dålig jag är… vilken hemsk tävling! Vad håller jag på med!?” och det mönstret 

användes för att han ska koncentrera sig bättre och väcka sig själv. Detta ST upplevdes ha en 
positiv effekt (M=8). Vidare använde han ST utanför träning och tävling där han resonerar 

med sig själv, upprepar instruktioner. Detta mönster användes för att han ska minnas vad som 
skall göras i olika situationer och det upplevdes ha en positiv effekt (5).  
 

Visualisering och ST 
Spelare 3 kombinerade visualisering och ST (4/10). Han föreställde sig olika 

tävlingssituationer för att sedan förstärka effekten av visualiseringen med hjälp av ST: 
”Fantastiskt”. Syftet med dessa mönster användes för att förstärka visualiseringen och han 
upplevde att det gav en positiv effekt (6).  

 
Spelare 4 

Positivt upplevt ST  
Spelare 4 (se Bilaga 8) använde sig av ST som upplevdes ha en positiv effekt innan tävling 
(10/10) och under träning (10/10). Innan tävling intalade han sig själv att han t.ex. är stark, 

snabb och i bra form och detta mönster användes bl.a. för att få bort negativa tankar, hitta en 
positiv känsla och för att fokusera. Mönster han använde under tävling var t.ex.: ”Du sätter 

nästa”, ”Bara köra på”, ”Du klarar detta” och dessa mönster användes för att bl.a. peppa sig 
själv och ta bort negativa tankar. Dessa mönster upplevdes ha en positiv effekt (M=7). 
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Negativt upplevt ST 

ST som upplevdes ha en negativ effekt skedde under och efter träning, under tävling (1/10) 
och direkt efter tävling (2/10). De ST-mönster han använde var t.ex.: ”Fan va dålig du är”, 

”Vad är det som händer” och ”Varför gjorde jag så”. Mönstren användes för att han är arg och 
frustrerad och det upplevs ha en negativ effekt (-7).  
 

Spelare 4 berättade han att han för många år sedan använt sig av visualisering, men han 
upplevde att det inte fungerade så han slutade med det. Han uttryckte att det var bättre att 

försöka tänka så lite som möjligt och istället bara fokusera på att spela fotboll.  
 
Spelare 5  

Frivillig visualisering  
Spelare 5 (se Bilaga 9) använde visualisering i samband med träning (10/10), efter träning 

(5/10) och innan tävling (10/10). Under träning använde han mönster som t.ex: 
Överlappningar, Passningar och Dribblingar, medan han efter träning använde mönster som 
t.ex. Brytningar och Uppspel. Innan tävling använde han mönster av Brytningar, Överlapp 

och Inlägg och syftena med dessa mönster var för att ta med det positiva och förbättra, peppa 
och tända till. Sinnen som inkluderades i dessa visualiseringsmönster var syn, hörsel, taktila 

sinnet och det kinestetiska och han visualiserade oftast ifrån ett yttre perspektiv. Han 
upplevde att dessa mönster gav en positiv effekt (8).  
 

Ofrivillig visualisering 
Spelare 5 upplevde ofrivillig visualisering innan tävling (2/10) och visualiseringsmöns tren 

var: Misslyckade uppspel. Mönstren upplevdes från ett inre perspektiv och han inkluderade 
syn i visualiseringen. Han upplevde att detta hade en negativ effekt (-5). 
 

Positivt upplevt ST 
Spelare 5 använde positivt ST under träning (10/10), innan tävling (10/10), under tävling 

(10/10) och utanför träning och tävling (10/10). Under träning använde han sig av mönster 
som t.ex: ”Jag är grym”, ”Bra”, ”Spela inte upp där, spela på kanten istället” och innan tävling 
använde han mönster som: ”Spela med hjärtat”, ”Jag kommer vara grym”, ”Kom på överlapp” 

etc. Mönster som användes under tävling är t.ex. Mycket bra passningar” och ”Hårda och 
flacka” och mönstren utanför träning och tävling var t.ex. ”Kom på överlapp”, ”Gå med 

offensivt så ofta som möjligt”. Dessa mönster användes i syfte att bl.a. bygga upp 
självförtroendet, förbättra koncentrationen och för att tända till. Mönstren upplevdes ha en 
positiv effekt (M=7).  

 
Visualisering och ST 

Under träning (10/10) och innan tävling (10/10) använde sig spelare 5 av en kombination av 
visualisering och ST. De mönster som han använde under träning var: tidigare nämnda 
visualiseringsmönster som sedan följdes av ST och tidigare nämnda ST-mönster som sedan 

följdes av visualisering. Dessa mönster användes för att t.ex. förbä ttra effekten av 
visualisering respektive ST. De mönster som användes innan tävling var: visualisering följt av 

ST för att t.ex. förstärka effekten av visualiseringen och få en spänning i kroppen. Dessa 
mönster upplevdes ha en positiv effekt (M=7). Under varje träning använde han visualisering 
först och sedan ST för att förstärka effekten, och vidare använde han också ST som han 

förstärker genom visualisering. Han upplevde att effekten av strategierna tillsammans blev 
bättre än om han använde dem var för sig. Innan tävlingar använde han endast visualisering 

följt av ST och inte vice versa.  
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Spelare 6 

Frivillig visualisering 
Spelare 6 (se Bilaga 10) använde sig av frivillig visualisering innan tävling (10/10) och 

utanför träning och tävling (2/10). Innan tävling använde han sig av visualiseringsmönster där 
han ser sig själv Göra mål eller blir Omfamnad av medspelare eller tränare. Dessa mönster 
använde han sig av för att hitta glädje och motivation inför tävlingen. Utanför träning och 

tävling föreställde han sig själv Missa målchanser och Missa straff. Dessa mönster användes 
för att återuppleva tidigare situationer och bearbeta dessa för att kunna förbättra dessa 

situationer till nästa tävling. Sinnena som han inkluderade i dessa mönster var syn och hörsel 
och han ser sig alltid ur ett yttre perspektiv. Han upplevde att visualiseringen innan tävling 
gav en positiv effekt (8) och att de utanför träning och tävling oftast gav en negativ effekt (-9) 

 
Ofrivillig visualisering 

Innan tävling (2/10) ser spelare 6 sig ibland misslyckas med att sätta en straff eller ta emot ett 
uppspel. I dessa mönster inkluderade han sinnen som syn, taktila sinnet och det kinestetiska 
sinnet och han skiftade mellan yttre och inre perspektiv. Han upplevde att denna visualisering 

gav en negativ effekt (-6). 
 

Positivt upplevt ST 
Spelare 6 använde sig av positivt upplevt ST under träning (9/10), innan tävling (10/10) och 
under tävling (10/10). Under träning använde han sig av mönster som t.ex. ”Sluta gnäll och ta 

bollen istället” eller ”Skulle passat där” och innan tävling användes oftast ett motiverande ST 
som t.ex. ”Kom igen nu Robert”. Under tävlingen använde han mönster som: ”Va fan sätter 

jag den inte för” och ”Herregud”. Det ST-mönster som användes under träning användes för 
att bli mer koncentrerad och för att rätta sig själv efter misstag medan ST-mönstret innan 
tävling användes för att t.ex. hitta rätt känsla. Under tävling användes mönstren för att han 

skulle avreagera sig. Dessa ST-mönster upplevdes ha en positiv effekt (M=3).  
 

Negativt upplevt ST 
Det ST som spelare 6 upplevde ha en negativ effekt användes under tävling (5/10). De ST-
mönster som användes är: ”Skulle passat där” och ”Vad hungrig jag är” och användes för att 

han är arg, frustrerad och okoncentrerad. Mönstren upplevdes ha en negativ effekt (-3). 
 

Visualisering och ST 
Spelare 6 kombinerade visualisering och ST innan tävling (5/10) och under tävling (5/10). 
Mönstren han använde innan tävling var: visualisering av Straff följt av ”Sätt den där nu” och 

visualisering av Missad straff följt av ”Va fan”. Mönstren använde han för att t.ex. tagga 
igång och hitta känslan. Mönstren som användes under tävling var: visualisering av frispark 

eller missat friläge följt av ”Sätt den här” och mönstren användes för att förbättra effekten och 
tagga igång. Dessa mönster som spelare 6 använde sig av där han missar friläge och straff 
upplevdes ha en negativ effekt (-4) medan de mönster där han visualiserar straff och frispark 

upplevdes ha en positiv effekt (4).  
 

Spelare 7 
Frivillig visualisering 
Spelare 7 (se Bilaga 11) använde sig av frivillig visualisering innan träning (10/10), innan 

tävling (10/10) och utanför träning och tävling (10/10). De mönster som användes innan 
träning och innan tävling var: Göra mål och dessa mönster användes för att t.ex. hitta rätt 

känsla och få bort oro/ängslan. Utanför träning och tävling användes mönster som: Målgång, 
dvs. han ser sig själv gå i mål vid löpträning och detta mönster användes för att förbättra 
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prestationen. Han skiftade mellan inre och yttre perspektiv och han inkluderade s yn, lukt, 

hörsel och det kinestetiska sinnet. Dessa mönster upplevdes ha en positiv effekt (10).  
 

Ofrivillig visualisering 
Spelare 7 upplevde ofrivillig visualisering under träning (10/10), innan tävling (10/10) och 
under tävling (10/10). De mönster han använde under dessa tillfällen var t.ex. Felpass, 

Tränaren skäller, Medspelare skäller och Publiken buar. Dessa mönster upplevdes från ett 
yttre perspektiv och han upplevde att det gav en negativ effekt (-8). Han inkluderade syn, 

hörsel och det kinestetiska sinnet i sin ofrivilliga visualisering. 
 
Positivt upplevt ST 

Positivt upplevt ST användes under träning (10/10), innan tävling (10/10) och under tävling 
(10/10). De mönster som användes under träning var: Könsord/svordomar för att få ut 

adrenalin och frustration och mönstren som användes innan tävling och under tävling var t.ex: 
”Jag är stor och stark”, ”Jag är kung” och ”Jag vågar”. Dessa mönster användes bl.a. för att 
förändra tillståndet och göra uppgiften roligare. Mönstren som användes under träning ga v en 

positivt upplevd effekt (3) och mönstren som han använde innan och under tävling upplevdes 
också ge en positiv effekt (M=7).  

 
Negativt upplevt ST 
ST som spelare 7 upplevde ha en negativ effekt användes under träning (3/10) och innan 

tävling (10/10). De mönster som användes under träning var Könsord för att han blir 
frustrerad och de mönster som användes innan tävling var t.ex: ”Nu måste vi vinna”, ”Vi är 

dåliga” och ”Usel”. Varför dessa mönster användes av spelare 7 kunde han inte svara på då 
orden/fraserna uppkom ofrivilligt. Dessa mönster gav en negativ effekt (-10).  
 

Spelare 8  
Frivillig visualisering  

Spelare 8 (se Bilaga 12) använde sig av frivillig visualisering innan tävling (10/10). De 
mönster han använde sig av var Nickdueller och Närkamper. Han använde mönstren för att 
förbereda sig, hitta känslan och tagga igång. Han upplevde alltid mönstren ifrån ett yttre 

perspektiv och inkluderade syn, hörsel och det kinestetiska sinnet. Dessa mönster upplevdes 
ha en positiv effekt (8). 

 
Ofrivillig visualisering 
Spelare 8 upplevde ofrivillig visualisering innan tävling (1/10). De mönster han använde i sin 

ofrivilliga visualisering var: Tackling och Brytning som han upplevde ifrån ett yttre 
perspektiv. Han inkluderade syn, hörsel och det kinestetiska sinnet och det upplevdes ge en 

varken negativ eller positiv effekt (M=0).  
 
Positivt upplevt ST 

Positivt upplevt ST använde spelare 8 under träning (10/10), innan tävling (5/10) och under 
tävling (M=7/10). De mönster han använde under träning, innan tävling och under tävling var 

svordomar, instruktioner, ”Nu ska vi ta dem”, ”Du är bättre” och ”Ut och visa nu”. Dessa 
mönster använde han för att det bl.a. är energigivande, för att förbättra sig själv i specifika 
situationer och för att det blivit en rutin. Dessa mönster upplevdes ha en positiv effekt (M=7).  
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Visualisering och ST 

Han kombinerade visualisering och ST innan tävling (10/10). Mönstren han använde sig av 
var: visualisering av olika tävlingssituationer följt av ”Nu tar vi dem”. Denna kombination 

användes för att han upplevde att det gav en positivt förbättrad effekt (8).  
 
Spelare 9  

Frivillig visualisering  
Spelare 9 (se Bilaga 13) använde frivillig visualisering innan tävling (10/10). De mönster han 

använde sig av var: Positioner, Hörnor och Straffar och dessa mönster användes för att få 
positiva tankar, hitta känslan, förbättra strategier och självförtroendet. Han skiftade mellan 
inre och yttre perspektiv och inkluderade syn, hörsel och det taktila sinnet. Dessa mönster 

upplevdes ge en positiv effekt (5).  
 

Ofrivillig visualisering 
Han upplevde ofrivillig visualisering innan tävling (1/10) och under tävling (2/10). De 
mönster han använde var t.ex: att han Sparkar hål i luften, dvs. missar bollen eller missar ett 

inlägg. Dessa mönster upplevdes alltid ifrån ett inre perspektiv och syn och hörsel inkluderas. 
Mönstren upplevdes ha en negativ effekt (M=-6).  

 
Positivt upplevt ST 
Spelare 9 använde sig av ST med en positivt upplevd effekt under träning (10/10) och under 

tävling (1/10). De mönster som användes under träning var t.ex: ”Fan”, ”Jag kokar” och 
könsord. Dessa mönster användes för att visa att han är förbannad och för att tända till. 

Mönstret som användes under tävling var: ”Den här tar du Jonas” och detta mönster använde 
han för att övertala sig själv. Detta upplevdes ha en positiv effekt (2).  
 

Spelare 10  
Frivillig visualisering  

Spelare 10 (se Bilaga 14) använde sig av frivillig visualisering innan tävling (10/10). De 
mönster han använde sig av var: visualisering av Tidigare motståndare och Brytningar. Dessa 
mönster användes för att göra honom förberedd, få ett taktiskt försprång och för att det känns 

bättre. Han upplevde mönstren ifrån ett inre perspektiv och han inkluderade syn, hörsel, lukt, 
det taktila sinnet och det kinestetiska sinnet. Dessa mönster upplever han har en positiv effekt 

(7). 
 
Ofrivillig visualisering 

Ofrivillig visualisering upplevde han innan tävling (10/10). Det mönster han använde sig av är 
att han Tänker på skada och han inkluderad syn, hörsel, lukt, taktila sinnet och kinestetiska 

sinnet i visualiseringen. Han upplevde att detta mönster hade en negativ effekt (-8). 
 
Positivt upplevt ST 

Spelare 10 använde sig av ST som upplevdes ha en positiv effekt under träning (10/10) och 
under tävling (10/10). De mönster som han använde sig av är t.ex: ”Lyft”, ”Fäll inte honom”, 

”Helvete” och ”Domarn”. Dessa mönster användes för att avreagera sig och för att gå vidare 
och mönstren upplevdes ha en positiv effekt (5).  
 

De oftast förekommande mönstren gällande spelarnas visualisering och ST  
De vanligaste visualiseringsmönstren i spelarnas frivilliga visualisering var t.ex: Bra brytning, 

Överlappning, Närkamper och Passningar och syftet de hade med denna visualisering var att 
hitta rätt känsla. De vanligaste mönstren i spelarnas ofrivilliga visualisering var t.ex.: Andras 
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missnöje, Misslyckade uppspel och Inlägg. Det mest förekommande ST som spelarna 

upplevde gav en positiv effekt är ett uppmuntrande ST som t.ex. ”Du klarar detta”, ”Bara köra 
på”, ”Du är bra” och ”Världsklass” och detta använde de sig av för att förbättra prestationen 

och hitta en positiv känsla. Det ST som spelarna upplevde gav en negativ effekt innehöll 
svordomar och ord med negativ klang som t.ex.: ”Fan va svag jag är”, ”Fan va dålig du är”, 
”Vi är dåliga” och olika former av könsord. Detta ST använde spelarna främst för att 

avreagera sig. 
 

Spelarnas frivilliga visualisering 
I Figur 3 (Bilaga 15) har författarna gjort en sammanställning av nio fotbollsspelares 
användande av visualisering. Figuren visar inte hur spelarnas individuella 

visualiseringsmönster ser ut, utan ger endast en överblick av det sammanställda resultatet. 
Figuren läses från vänster till höger, där det i den vänstra spalten presenteras i vilket 

sammanhang spelarna använde sig av frivillig visualisering (Steg 1). Vidare presenteras när 
spelarna använder sig av strategin (Steg 2). Steg 3 visar vilka situationer som visualiserades 
och innehållet av spelarnas föreställningar.  

 
Författarna har valt att dela upp spelarnas upplevda föreställningar i fem olika kategorier: 

tekniska situationer, strategiska/taktiska situationer, fysiska situationer, psykiska situationer 
och målvisualisering. Den nedre delen av steg 3 som visar spelarnas föreställningar delas in i 
tre kategorier: utfall, sinnen och hastighet. Vidare visar steg 4 varför spelarna visualiserade, 

t.ex. att någon av spelarna visualiserar för att höja motivationen, eller för att bli mer 
avslappnad. Steg 4 visar även om deras visualisering har ett positivt eller negativt resultat, 

vilka sinnen som användes i visualiseringen och om de visualiserade i slow-motion eller 
realtid.  
 

Figur 3 visar att alla spelare som använde sig av frivillig visualisering främst visualiserade i 
anknytning till tävling (Steg 1). Vidare går det att utläsa att alla nio spelare använde frivillig 

visualisering innan tävling medan ingen använde det under tävling och att fyra spelare 
använde det direkt efter tävling (Steg 2). Figuren visar också att fem av nio spelare använde 
sig av frivillig visualisering i samband med träning (Steg 1), två spelare visualiserade innan 

träning och två spelare visualiserade under träning medan endast en spelare visualiserade 
direkt efter träning (Steg 2). Utanför träning och tävling använde fyra spelare frivillig 

visualisering (Steg 1).  
 
För att få en överblick av innehållet i spelarnas frivilliga visualiseringsmönster är figuren över 

spelarnas visualiseringsinnehåll grupperat i tekniska, strategiska/taktiska, fysiska, psykiska 
och målinriktade situationer. Under tekniska situationer finns innehållet från t.ex. 

visualiseringsmönster som ”Lyckade uppspel”, ”Lyckad passning” och ”Inlägg”, strategiska 
situationer innehåller mönster som ”Överlapp”, ”Hörna” och ”Brytning” etc., fysiska 
situationer är t.ex. ”Nickduell” och ”Tackling”, i kategorin psykiska situationer finns 

innehållet från visualiseringsmönster som t.ex. ”Publiken buar” och ”Tränaren skäller”.  
 

Under steg 3 går det att se att alla nio spelare inkluderade strategiska och taktiska moment i 
sin frivilliga visualisering. Sex av de nio spelarna valde också att ta med tekniska situationer i 
visualiseringen, medan bara två av nio spelare visualiserade mål, fysiska eller psykiska 

situationer. Vidare i steg 4 visar det sig först vilket syfte spelarna hade med sin visualisering. 
De flesta visualiserade för att få in rätt känsla och förbereda sig inför olika situationer, men 

några av spelarna använde visualisering för att t.ex. koncentrera sig, motivera sig, förbättra 
specifika situationer eller höja självförtroendet. I den nedre delen av steg 4 går det att se om 



19 

 

spelarnas visualisering har ett positivt eller negativt resultat. Alla nio spelare visualiserade 

med ett positivt utfall, och endast tre av spelarna visualiserade med negativt utfall. I steg 4 går 
det också att se vilka sinnen spelarna inkluderade i sin visualisering. Alla spelarna 

inkluderade syn och hörsel i sin visualisering medan sju av de nio spelarna inkluderade det 
kinestetiska sinnet. Det taktila sinnet inkluderades i sex spelares visualisering och endast en 
av nio spelare upplevde att luktsinnet inkluderades. Synen i visualiseringen delades sedan in i 

två olika perspektiv, yttre och inre perspektiv, och figuren visar att åtta av spelarna såg sin 
visualisering ifrån ett yttre perspektiv medan sju av spelarna såg visualiseringen ifrån ett inre. 

I steg 4 går det också att urskilja i vilken hastighet som spelarna upplevde sin visualisering 
(slow-motion och realtid). Det visade sig att nio av spelarna visualiserade i realtid, och åtta av 
nio spelare visualiserade i slow-motion.  

 
Spelarnas ofrivilliga visualisering 

Till skillnad från spelarnas frivilliga visualisering där de föreställde sig situationer som de 
ville föreställa sig, är den ofrivilliga visualiseringen föreställningar som spelarna inte ville 
uppleva.   

 
I denna undersökning visade det sig att alla nio spelare som visualiserade i samband med sitt 

fotbollsutövande också kan erinra sig om att det ibland uppstod föreställningar med ett utfall 
de egentligen inte ville uppleva i sin visualisering. Det visade sig att denna form av 
visualisering, precis som den frivilliga visualiseringen, oftast skedde i samband med tävling. 

Sju av nio spelare upplevde ofrivillig visualisering i samband med tävling medan bara en 
upplevde det i samband med träning och en utanför träning och tävling. Genom en analys av 

resultatet visade det sig att alla nio spelare upplevde att den ofrivilliga visualiseringen hade en 
negativ effekt.  
 

Det visade sig också vilka specifika situationer som dykte upp som föreställningar. 
Majoriteten av spelarnas ofrivilliga visualisering, dvs. sex av nio spelares visualisering, 

innehöll tekniska moment. Fyra av nio spelares ofrivilliga visualisering innehöll strategiska 
eller taktiska moment, tre spelares visualisering innehöll fysiska situationer medan bara två av 
spelarna visualiserade psykiska situationer. Föreställningarna som uppstod kunde t.ex. 

innehålla Tränarens missnöje, Missad passning, Missad målchans, Dålig tackling, Skador etc.  
 

Spelarnas ST 
I Figur 4 (Bilaga 16) har författarna gjort en sammanställning av tio fotbollsspe lares 
användande av ST. Figuren visar inte hur spelarnas individuella ST såg ut, utan ger bara en 

överblick över det sammanställda resultatet. Figuren läses från vänster till höger, där den 
vänstra spalten (steg 1) visar i vilket sammanhang spelarna använde sig av ST (träning, 

tävling, utanför träning och tävling). Steg 2 visar mer hur spelarna fördelade sitt användande 
av ST, dvs. innan, under och efter träning eller tävling. Steg 3 och 4 visar innehållet över 
spelarnas ST medan steg 5 visar spelarnas syfte med sitt ST.  

 
Figuren visar att nio av tio spelare använde sig av ST i samband med träning (steg 1), och av 

de nio spelarna använde en spelare ST innan träning, sju spelare använde ST under träning 
och en använde sig av strategin efter träning (steg 2). Figuren visar även att nio spelare 
använde sig av ST i samband med tävling, varav åtta spelare av nio möjliga använde ST innan 

tävling, nio använde sig av ST under tävling, och en spelare valde att använda det efter tävling 
(steg 1). Under steg 1 framgår det även att tre av tio spelare använde sig av ST utanför träning 

och tävling.  
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Steg 4 i figuren visar innehållet av spelarnas ST, vilket författarna har valt att dela upp efter 

fyra olika kategorier (instruktion, uppmuntran, negativa ord/svordomar och övrigt). Sex av tio 
spelare använde ST som ger dem instruktioner, åtta av tio spelare använde sig av ST som 

uppmuntrar, nio av tio spelare använde sig av svordomar och negativa ord, medan två av tio 
spelare hamnade under kategorin övrigt, vilket innebär att spelaren t.ex. sjunger någon låt 
under det valda tillfället.  

 
För att få en överblick över varför de tio spelarna använde sig av S T går det att titta under steg 

5 där det går att läsa sig till det specifika syftet. De spelare som använde sig av ST för att 
instruera sig själva gör det för att t.ex. förbättra självförtroendet i givna situationer, peppa sig 
själv eller för att koncentrera sig mer. Spelarna som använde ST för att uppmuntra sig själva 

gjorde det för att t.ex. få bort negativa tankar, ta bort anspänningen eller för att få en positiv 
känsla i kroppen. För att några av spelarna t.ex. skulle kunna avreagera sig eller kunna tagga 

igång valde de att använda sig av ST i form av negativa ord och svordomar, medan ett fåtal 
valde att sjunga olika sånger för att hitta glädjen och kunna fokusera sig bättre.   
 

Visualisering och ST 
Resultatet visade att nio av tio spelare som finns med i denna undersökning använde sig av 

visualisering, och att alla spelare använde sig av ST. Resultatet visade också att fyra av 9 
spelare som använde sig av visualisering kombinerade denna strategi med ST. Alla fyra 
spelare kombinerade visualisering och ST innan tävling och en av spelarna kombinerade 

strategierna även under träning. Anledningen till att de kombinerade dessa två strategier är att 
de upplevde en förbättrad effekt av att använda strategierna kombinerat i jämförelse med om 

de använde dem var för sig. Alla fyra spelare föreställde sig olika tävlingssituationer för att 
sedan förstärka effekten av visualiseringen med hjälp av ST. En av spelarna använde också 
ST i samband med ofrivillig visualisering i syfte att tränga undan ofrivilliga visualiseringar 

innan tävling, det vill säga för att försöka minimera den ofrivilliga visualiseringens negativa 
effekt. 

Diskussion 
 

Resultatet visade att nio av tio fotbollsspelare använde sig av visualisering och tio av tio 
använde sig av ST som strategi, medan fyra av tio spelare upplevde att de kombinerade 

visualisering och ST. Instrumentet IPIES användes för att undersöka spelarnas användande av 
visualisering och ST. 

 
Syftet med denna studie var att undersöka fotbollsspelares upplevelser av visualisering och 
ST. Hur ser fotbollsspelares upplevelser av visualisering ut, hur ser fotbollsspelares 

användning av ST ut, och finns det något samband mellan deras upplevelser av visualisering 
och ST? 

 
Frivillig visualisering 
 

     Sammanhang  
Tidigare studier (Salmon et al., 1994; Hall et al., 1990; Barr & Hall, 1992) visade att 

elitidrottare tenderar att använda sig av visualisering mer innan tävling än träning och 
resultatet i denna studie stödjer de tidigare forskningsresultaten. Fyra av spelarna använde sig 
av visualisering innan, under och efter träning, medan nio spelare använde visualisering innan 

tävling. Ingen av spelarna använde visualisering under tävling, men fyra av spelarna valde att 
använda visualisering efter tävling. Utanför träning och tävling var det endast fyra spelare 
som använde visualisering. 
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     Vad  

Resultatet visade en stor skillnad i vad spelarna visualiserade. Främst visualiserades tekniska- 
och taktiska/strategiska situationer vilket innebär att de återkommande föreställningarna är 

lyckade brytningar, överlappningar, lyckade uppspel, inlägg, passningar, positionsspel och att 
göra mål. Då nio av spelarna använde sig av frivillig visualisering, visualiserade alla nio 
strategiska och taktiska situationer, sex av dem visualiserade tekniska situationer och två av 

dem visualiserade fysiska situationer. Vidare använde sig två av målvisualisering medan två 
visualiserade psykiska situationer. 

 
      Varför 
Syftet som spelarna hade med sin visualisering varierade bland spelarna, men bland de 

vanligaste anledningarna fanns: förberedelse och att hitta känslan. Sex av nio spelare nämnde 
känsla som syfte för sin visualisering medan fem spelare hade förberedelse som syfte. Det 

visade sig också i resultatet att fler syften till att spelarna använde sig av visualisering var: 
koncentration, motivation, avslappning, förbättring av tidigare händelser, positiva tankar, 
självförtroende och för att förbättra sin prestation. Vidare framgick det i Weibulls (2005) 

undersökning att många av tennisspelarna som deltog i den studien också använde sig av 
visualisering för att höja koncentrationen och öka självförtroendet. Resultatet skulle också 

kunna kopplas samman med det Short et al., (2006) och Park (2000) nämner i sina studier, 
dvs. att visualisering har visat sig kunna påverka olika resultat och det är därför strategin 
används flitigt av elitidrottare. Endast en av nio spelare i denna studie använde sig inte av 

visualisering.  
 

Vanligt förekommande bland spelarna är att de ofta nämnde att de visualiserade för att hitta 
känslan. Känslan upplevdes som något väldigt viktigt, och många av dem måste fortsätta 
visualisera inför t.ex. en tävling tills de hittat den rätta känslan. Vad som exakt innebär att 

hitta den rätta känslan kan vara skiftande från spelare till spelare, men ändå är det något som 
nästan alla nämner.  

 
     Hur 
Resultatet visade att alla nio spelare som använde sig av frivillig visualisering inkluderade 

både syn och hörsel i sin visualisering. Sju spelare inkluderade det kinestetiska sinnet, sex 
spelare inkluderade det taktila sinnet och endast en av spelarna inkluderade luktsinnet i sin 

frivilliga visualisering. I Weibulls (2005) studie visade det sig att alla utom två tennisspelare 
inkluderade det kinestetiska sinnet, drygt hälften inkluderade hörsel och det taktila sinnet, 
medan alla spelarna inkluderade syn i sin frivilliga visualisering.  

 
Resultaten påvisade även att ingen av spelarna inkluderade smak i sin frivilliga visualisering. 

Av alla de nio spelare som använde sig av frivillig visualisering, växlade alla utom en spelare 
mellan ett inre och yttre perspektiv. Spelaren som inte växlade mellan yttre och inre 
perspektiv såg bara sin visualisering utifrån ett inre perspektiv. Vidare påvisade resultaten att 

alla de nio spelare som använde frivillig visualisering visualiserade i realtid, varav sju av dem 
även visualiserade i slow-motion. Dock var det endast en av nio spelare som växlade mellan 

realtid och slow-motion i ett och samma mönster. I studien av Weibull (2005) upplevde alla 
tennisspelarna visualiseringen i realtid. Det är svårt att hitta några möjliga skillnader mellan 
idrotterna som gör att flera av fotbollsspelarna i vissa sammanhang visualiserade i slow-

motion och inga av tennisspelarna gjorde det.  
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     Effekt 

Författarna har inte hittat några tidigare studier gällande upplevd effekt av visualisering bland 
fotbollsspelare och det är svårt att dra en slutsats utifrån denna studie. Problem som uppstod 

vid frågan om upplevd effekt av visualisering var väldigt svårtolkad då spelarna själva hade 
svårt att uttrycka vilken verklig effekt visualiseringen egentligen hade. Dessutom visade 
resultaten att deras upplevda effekt av sin frivilliga visualisering varierade beroende på vilken 

specifik situation som visualiserades. Eftersom den upplevda effekten av 
visualiseringsanvändandet inte var något som spelarna i vanliga fall reflekterade över kunde 

svaren i dessa fall ge en oklar bild av hur de egentligen upplevde det. Den upplevda effekten 
av visualiseringsanvändandet skiljde mycket mellan spelarna, allt från -9 till +10. Dock var 
det en av nio spelare som ansåg att den frivilliga visualiseringen gav en negativ effekt medan 

de resterande åtta spelarna ansåg att det gav en positiv effekt. Även en tennisspelare i 
Weibulls (2005) studie använde ett frivilligt visualiseringsmönster som ibland hade en negativ 

upplevd effekt. Möjligtvis kan det vara så att fotbollsspelaren använde sig av nya 
visualiseringsmönster men att han inte känner sig bekväm med föreställningarna och därför 
kanske det upplevdes negativt.  

  
Ofrivillig visualisering 

 
     Sammanhang 
Resultatet visade att två av nio spelare upplevde ofrivillig visualisering under träning och två 

spelare utanför träning och tävling. Vidare visade resultatet att sju spelare upplevde ofrivillig 
visualisering innan tävling, fyra spelare upplevde visualiseringen under tävling och endast en 

av spelarna upplevde ofrivillig visualisering efter tävling. Det visar sig alltså att de inte bara 
använde mer frivillig visualisering innan tävling, de upplevde även mer ofrivillig visualisering 
innan tävling än innan träning. Detta skulle kunna bero på att spelarna känner mer press på sig 

innan matcherna och när de är pressade börjar de fundera mer och därför kan lätt oönskade 
tankar och ofrivillig visualisering uppstå.  

 
     Vad 
Resultaten gällande spelarnas ofrivilliga visualisering visade att dessa visualiseringsmönster 

antingen var negativa eller inte hade någon upplevd effekt. De flest förekommande 
föreställningarna som spelarna upplevde i sin ofrivilliga visualisering var: spelarna upplever 

andras missnöje, att de slår bort passningar eller misslyckas med uppspe l, eller att de inte vill 
vara delaktiga i spelet. Här finns en möjlighet att koppla resultatet till den upplevda effekten 
spelarna får av den ofrivilliga visualiseringen. På en skala -10 till +10 där -10 är en väldigt 

negativ effekt och +10 är en väldigt positiv effekt, visade resultatet att åtta av spelarna 
upplevde en effekt mellan -1 till -9 medan en av spelarna gav 0 i upplevd effekt, vilket 

innebar att det varken gav en positiv eller negativ effekt. Detta resultat går att sammankoppla 
med en tidigare studie gjord av (Woolfolk et al., 1985; Beilock et al., 2001) som visade att 
negativ visualisering ger en negativ effekt på prestationen. Likt Weibulls (2005) studie visar 

även denna studie att spelare som upplever ofrivillig visualisering i samband med tä vling 
upplever att det har en negativ effekt och då ofta en väldigt negativ effekt.  

 
     Hur 
Resultatet gällande hur spelarnas ofrivilliga visualisering upplevs visade att fyra spelare 

upplevde visualiseringen ifrån ett inre perspektiv, tre spelare upplevde visualiseringen ifrån 
ett yttre perspektiv, medan endast två spelare kombinerade yttre och inre beroende på vilken 

situation som visualiserades. Sju av nio spelare visualiserade i realtid, medan två av spelarna 
visualiserade i slow-motion. Vidare visade resultatet att nio spelare inkluderade syn i sin 
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ofrivilliga visualisering, medan fem spelare inkluderade det kinestetiska sinnet. Sex spelare 

inkluderade hörsel, två inkluderade det taktila sinnet och endast en av spelarna inkluderade 
lukt i visualiseringen.  

 
     Effekt 
Som tidigare nämnts är det svårt att avgöra om deras svar gällande den upplevda effekten kan 

göra sig rättvisa då det är väldigt svårt att uppskatta en effekt av en föreställning. På frågan 
vilken upplevd effekt den ofrivilliga visualiseringen hade kunde spelarna ofta uppskatta 

effekten olika och flera svar gavs till samma upplevda föreställning dvs. att de hade svårt att 
sätta en exakt siffra på en skala vilken effekt visualiseringen hade. Resultatet visade dock att 
av de nio spelare som upplevde sig ofrivillig visualisering, upplevde åtta av dem att det gav en 

negativ effekt. De åtta som upplevde att det gav en negativ effekt uppskattade sina svar till allt 
mellan -9 till -1 på en skala från -10 till +10. Endast en av nio spelare svarade att han 

upplevde den ofrivilliga visualisering som varken positiv eller negativ.  
 
Self-talk 

  
Sammanhang 

Tidigare studier har kommit fram till att idrottare använder sig av ST främst i samband med 
tävling (Munroe et al., 2000). Resultatet i denna studie visade att lika många fotbollsspelare 
använde sig av ST i samband med träning som i samband med tävling. Det visade sig dock att 

bara en spelare använde ST före träning medan åtta använde det före tävling. Det 
framkommer också i resultatet att sju av spelarna använde sig av ST under träning och nio 

spelare använde strategin under tävling. Utanför träning och tävling framgår det i resultatet att 
endast tre spelare använde sig av ST för att påverka sin prestation på planen. Två av dessa 
spelare använde strategin i syfte att prestera bättre i en träningssituation utanför 

fotbollsträningen, dvs. träning som har till syfte att förbättra fotbollsutövandet, och en spelare 
använde strategin kvällen innan tävling för att påbörja processen och förbereda sig inför 

tävlingen. Det går inte att utesluta att det är slumpen som har varit avgörande i detta resultat, 
men det går att spekulera och påstå att ST, i jämförelse med visualisering, oftare sker spontant 
i samband med en specifik situation. Visualisering upplevs vara en mer medveten strategi 

bland fotbollsspelarna.   
 

     Vad 
Alla nio spelare som använde sig av ST i samband med fotbollen använde svordomar och 
negativa ord. Ord som ”Helvete”, ”Fan”, ”Riktigt dåligt” förekom och kan lätt uppfa ttas som 

att de har en negativ effekt på spelaren, men det visade sig att spelarna upplevde att dessa 
spontana svordomar har en positiv effekt på deras prestation, och då kanske mest deras 

anspänning eftersom de flesta sa det ”för att avreagera sig”. Tidigare studier visar också på att 
oavsett om idrottaren använder ett positivt ST, negativt ST (Hamilton et al., 2007) eller ett 
motiverande ST (Hatzigeorgiadis et al., 2008) har det gett en positiv effekt på prestationen. 

Frågan är då varför många forskare använder sig av begreppet negativt ST, vad är negativt 
ST? I denna studie har författarna valt att använda begrepp som negativt upplevt ST och 

positivt upplevt ST eftersom vissa idrottare använder sig av negativa ord men att dessa 
negativa ord upplevs som något positivt för spelarnas prestation.   
 

En annan form av ST som användes av sju spelare är ett uppmuntrande ST. ”Du är bättre”, 
”Du är stark”, ”Jag kommer vara grym” är ett urval av de uppmuntrande fraser och ord 

spelarna sa till sig själva. Liknande resultat kommer fram i Munroe et al.,´s (2000) studie som 
visar att idrottare främst använde sig av motiverande ST i idrottssammanhang. En annan form 
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av ST som spelarna använde sig av ofta är ett instruerande ST, en spelare förklarade det som 

”upprepning för att komma ihåg vad jag ska göra i situationer” och menade då att han 
upprepade specifika situationer som han troligtvis kommer att hamna under i tävlingen. En 

annan spelare använde sig av fraser som ”spela inte upp där, spela på kanten istället”, ett 
instruerande ST som han använde för att tala om för sig själv vad som ska göras i en speciell 
situation. En intressant studie att koppla detta resultat till är Theodorakis et al.,´s (2000) studie 

som syftade till att undersöka om instruerande ST och motiverande ST var effektiva för olika 
ändamål. Det visade sig i den studien att ett motiverande ST är att föredra vid grovmotoriska 

uppgifter och instruerande vid finmotoriska uppgifter. Författarna vill här mena att fotboll är 
en idrott som både innehåller grovmotoriska uppgifter och finmotoriska uppgifter och att det 
kan vara därför spelarna både använder sig av motiverande ST och instruerande ST i samband 

med sin idrott. Helt enkelt för att både kunna förändra de grovmotoriska och de finmotoriska 
uppgifterna som förekommer i fotbollen. 

 
    Varför 
Spelarna som intervjuades i denna studie använde sig främst av ST för att få en positiv känsla, 

höja koncentrationen, avreagera sig och höja prestationen. I Hardy et al.,´s (2001) studie, 
använde idrottarna främst ST för att höja koncentrationen. Däremot går det inte att se något i 

Hardy et al.,´s (2001) resultat att idrottare använder sig av ST för att avreagera sig, om nu inte 
resultatet från denna studie tolkas på ett sätt som menar att spelarna avreagerar sig för att 
hantera anspänningen. Det visar sig nämligen i Hardy et al.,´s (2001) studie att många 

idrottare använder sig av ST för att slappna av, och kan det vara just detta som spelarna i 
denna studie har som syfte när de avreagerar sig, att de gör det för att hante ra sin anspänning. 

Gould och Damarjian’s (1996) modell visar olika psykologiska faktorer som påverkar en 
idrottares prestation. Eftersom olika idrottare besitter olika psykologiska färdigheter skulle det 
kunna vara så att Hardy et al.,’s studie från 2001 inte går att generalisera. En annan studie 

med andra deltagare skulle kanske kunna visa att ST främst används för att sänka 
anspänningsnivån, förbättra humöret eller kanske för att höja självförtroendet.   

 
Visualisering och ST 
 

     Sammanhang 
Resultatet visade att det var fyra av nio spelare som upplevde att de kombinerade 

visualisering och ST. Mönstren var t.ex.: Straff följt av ”Sätt den där nu”, Frispark följt av 
”Sätt den här” och olika Matchsituationer följt av ”Nu tar vi dem”. Dessa mönster användes 
för att bla. tagga igång, hitta känslan och förbättra effekten. En spelare kombinerade 

strategierna under träning, medan fyra spelare kombinerade användandet innan tävling och 
endast en av spelarna använde visualisering och ST tillsammans under tävling. Likväl som 

spelarna främst visualiserade frivilligt och ofrivilligt innan tävling visade resultatet här att 
kombinationen av visualisering och ST även den främst användes innan tävling. En tidigare 
studie på tennispelare gjord av Weibull (2005) visade att en av spelarna valde att använda ST 

i samband med sin visualisering.  
 

     Vad 
De fyra spelare som valde att kombinera visualisering och ST tillämpade främst strategierna i 
den ordningen att de först visualiserade olika tävlingssituationer för att sedan förstärka 

föreställningarna med hjälp av ST, t.ex. använder en av spelarna först en föreställning om hur 
han står inför en straffsituation följt av att han säger ”sätt den nu” för att tagga igång och hitta 

känslan. Dock visade resultatet också att det bara är en av de fyra spelarna som även använde 
ST först följt av visualisering. Då det har visat sig att idrottspsykologer ofta använder sig av 
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verbala instruktioner för att klienterna skall kunna föreställa sig bilder i sinnet, och att även 

elitidrottare använder ST för att få fram en speciell visualisering (Murphy et al., 2008), är det 
intressant att endast en av de fyra spelarna i undersökningen väljer att använda sig av ST först 

för att sedan visualisera. 
 
     Varför 

Resultatet visade att anledningen till att visualisering och ST kombinerades var för att 
förstärka visualiseringen, förbättra sina prestationer i olika situationer, peppa sig själv, 

undvika felbeslut och uppleva behagliga känslor. Dessutom användes strategierna 
tillsammans för att spelarna tyckte att det gav en bättre effekt och för att de var rädda att 
misslyckas. Genom dessa anledningar till användandet visar det att de flesta spelarna använde 

strategierna för att lyckas medan endast en även kombinerade visualisering och ST för att 
undvika att misslyckas. Murphy et al.,’s modell från 2008 visade att det finns ett samband 

mellan visualisering och ST. Det som framgår i modellen är att visualisering påverkas av en 
rad faktorer, däribland ST, och detta är något som skulle kunna förklara spelarnas 
kombinerande av dessa två strategier.  

 
     Effekt 

De fyra spelare som kombinerade visualisering och ST använde alla ett positivt ST efter sina 
visualiseringsmönster och de upplevde att det gav en positiv effekt. En av de fyra spelarna 
upplevde ett ofrivilligt visualiseringsmönster där han förställer sig att han ”Missar straff” och 

”Friläge” följt av ”Va fan” och ”Sätt den här” och detta upplevdes ge en negativ effekt. Ett 
visualiseringsmönster, som en av spelarna använde sig av när han kombinerade visualisering 

och ST, användes för att han är rädd att misslyckas och han upplevde att det varken gav ett 
negativt- eller positivt resultat. Detta går att se i resultatet eftersom spelaren upplever att 
effekten är noll. 

 
     Skillnader och likheter i syften 

Resultatet visade att det inte fanns några direkta likheter mellan spelarnas syften för 
visualisering och ST. Det framgår att spelarna främst använde sig av visualisering för att t.ex. 
förbereda sig, hitta rätt känsla, förbättra sig och motivera sig, medan spelarna främst använde 

ST för att t.ex. prestera bättre, koncentrera sig och avreagera sig. Den enda likheten bland 
spelarna i denna studie gällande visualiserings- och ST-syften är att några spelare använde ST 

för att hitta en positiv känsla medan några spelare använde visualisering för att hitta rätt 
känsla.  
 

     Skillnader och likheter i spelarnas frivilliga visualiseringsmönster  
Två spelare: Spelare 1 och Spelare 5 använde båda mönstret Överlapp i sin visualisering med 

syftet att hitta känslan. Spelare 1 använde mönstret innan träning medan Spelare 5 använde 
mönstret under träning och innan tävling. Dock hade Spelare 1 även som syfte med mönstret 
att förbereda sig och Spelare 5 använde även mönstret för att återskapa händelsen och för att 

tagga igång. Båda spelarna inkluderade syn och hörsel i visualiseringsmönstret men Spelare 5 
inkluderade även det kinestetiska sinnet. Spelare 1 använde mönstret 6/10 gånger och 

upplevde att det gav en positiv effekt (3) och Spelare 5 använde mönstret 10/10 gånger och 
även han upplevde att det gav en positiv effekt (M = 8.5). Spelare 1 upplevde mönstret ifrån 
ett yttre perspektiv medan Spelare 5 upplevde mönstret ifrån både ett yttre och ett inre 

perspektiv. 
 

Göra mål var det visualiseringsmönster som Spelare 6 och Spelare 7 hade gemensamt och de 
båda använde mönstret innan tävling. Spelare 7 använde även mönstret innan träning Syftet 
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med visualiseringsmönstret var för båda att hitta känslan, men skiljde de båda emellan då 

Spelare 6 även hade som syfte att bli motiverad och Spelare 7 hade som syfte att få bort 
oro/ängslan och förbättra prestationen. Både Spelare 6 och Spelare 7 inkluderade syn, hörsel 

och det kinestetiska sinnet i mönstret, men Spelare 7 inkluderade även lukt. Spelare 6 
upplever mönstret ifrån ett inre perspektiv medan Spelare 7 skiftar mellan ett yttre och ett 
inre. Båda spelarna använder sig av mönstret 10/10 gånger, men skiljer sig något i effekt där 

båda upplever att det ger en positiv effekt: Spelare 6 (8) och Spelare 7 (10).  
 

Slutsatsen som kan dras utifrån denna studie när det gäller spelarnas frivilliga visualisering är 
att det endast är några få spelare som använder sig av liknande visualiseringsmönster. Värt att 
tillägga är att det som några spelare har gemensamt kan vara: innehållet av visualiseringen, ett 

syfte, samma inkluderade sinnen, men inga av spelarna har ett visualiseringsmönster som är 
samma till punkt och pricka, dvs. sammanhang, innehåll, syfte, sinnen, perspektiv, frekvens 

och effekt. Det fanns vissa likheter, men större delen av visualiseringsmönstren skiljde 
spelarna åt.  
 

     Skillnader och likheter i spelarnas ofrivilliga visualiseringsmönster 
Både Spelare 1 och Spelare 7 upplevde mönstret Tränarens missnöje i sin ofrivilliga 

visualisering. Spelare 1 upplevde mönstret under tävling medan Spelare 7 upplevde mönstret 
under träning och innan tävling. Båda spelarna inkluderade det kinestetiska sinnet, men 
Spelare 7 inkluderade även syn och hörsel. Spelarna upplevde mönstren ifrån olika 

perspektiv, Spelare 1 från ett inre och Spelare 7 ifrån ett yttre. Spelare 1 upplevde det 
ofrivilliga visualiseringsmönstret 2/10 gånger medan Spelare 7 upplevde mönstret 10/10 

gånger och de båda upplevde att mönstret gav en negativ effekt: Spelare 1 (-7) och Spelare 7 
(-8). 
 

Inlägg var det andra ofrivilliga visualiseringsmönstret som två spelare upplevde: Spelare 3 
och Spelare 9. Spelare 3 upplevde mönstret utanför träning och utanför tävling och Spelare 9 

upplevde mönstret innan tävling och under tävling. Båda spelarna inkluderade syn i sitt 
mönster, men Spelare 9 inkluderade även hörsel. Spelare 3 upplevde mönstret 2/10 gånger 
och upplevde att det gav en negativ effekt (-2) och Spelare 9 upplevde mönstret 1.5/10 (= M) 

gånger och även han upplevde att det gav en negativ effekt (M = -6). Spelare 3 upplevde 
mönstret ifrån ett yttre perspektiv medan Spelare 9 upplevde mönstret ifrån ett inre.  

 
Spelare 5 och Spelare 6 upplevde båda samma mönster innan tävling: Misslyckade uppspel. 
Båda spelarna inkluderade syn i sitt ofrivilliga visualiseringsmönster, men Spelare 6 

inkluderade även det kinestetiska och det taktila sinnet. Spelare 5 upplevde mönstret 2/10 
gånger och upplevde att det gav en negativ effekt (-5) och Spelare 6 upplevde mönstret 3/10 

gånger och upplevde även han att det gav en negativ effekt (-3). 
 
Slutsatsen som kan dras utifrån denna studie när det gäller spelarnas ofrivilliga visualisering 

är att det, likt den frivilliga visualiseringen, endast är några få spelare som använder sig av 
liknande visualiseringsmönster. Det finns likheter, men större delen av visualiseringsmönstren 

skiljde spelarna åt. Dock var det ett mönster som var relativt likt och det var det mönstret med 
Misslyckade uppspel som både Spelare 5 och Spelare 6 upplevde. De upplevde båda liknande 
innehåll i samma sammanhang och de upplevde båda mönstren ifrån ett inre perspektiv. 

Dessutom skiljde inte frekvensen och deras upplevda effekt mycket mellan de två spelarna.  
 

Dessa resultat gällande skillnader och likheter mellan spelarnas frivilliga och ofrivilliga 
visualiseringsmönster kan kopplas samman med Den analytiska referensramen för 
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visualiseringsupplevelser (Weibull, 2008a). Enligt referensramen visualiseringsmönster är 

visualiseringsmönster individuella, men att t.ex. innehållet i visualiseringen och syftena för 
användandet av visualiseringsmönstren kan vara detsamma för flera individer. Resultatet från 

denna studie ger stöd för detta.   
 
Metoddiskussion 

 
Eftersom studiens huvudsyfte var att undersöka hur fotbollsspelares användning av 

visualisering och ST ser ut, samt om det fanns några samband mellan visualiserings- och ST-
användandet fattades ett beslut att tillämpa kvalitativ metod. Genom en kvalitativ metod 
skulle det bli till en fördel att få reda på värdefull information i form av intervjuer och om 

något skulle vara oklart kunde motfrågor ställas för att få reda på mer utförliga svar. 
Visserligen tog det relativt lång tid att utföra intervjuerna och gå igenom allt material, men 

fördelen med att utföra intervjuer var att denna metod passade bättre till undersökningens 
syfte. Hade en kvantitativ metod tillämpats hade syftet fått omformuleras och studien skulle 
då kunna involvera fler deltagare, men för att resultatet skall kunna generaliseras till 

fotbollsspelare i Sverige krävs ett slumpmässigt urval från hela populationen av 
fotbollsspelare i Sverige.  Dock skulle denna studies syfte inte kunna överföras till en 

kvantitativ undersökning då följdfrågor måste ställas vid oklarheter, vilket kan göras i en 
kvalitativ undersökning.  
 

Mätinstrumentet som användes, IPIES, är ett tidigare använt visualiseringsinstrument, som för 
denna studie modifierades något för att även få med frågor om ST och 

kombinationsanvändande av visualisering och ST, som var en del av undersökningens syfte.  
Modifieringen av IPIES som användes i denna undersökning fungerade i det stora hela bra. 
Nackdelen med att undersöka visualisering och ST vid samma tillfälle kan vara det faktum att 

flera av spelarna ofta halkade in på ST när de pratade om visualisering och ibland på 
visualisering när de pratade om ST. Den positiva aspekten på detta var att det under flera av 

intervjuerna uppstod diskussioner om hur spelarna definierade de olika strategierna och att de 
blev medvetna om hur de skulle skilja på de olika begreppen. För att förhindra att spelarna 
blandar ihop de två begreppen skulle instrumentet kunna struktureras upp på ett sätt som där 

det först handlar om visualisering för att senare under intervjun gå in på ST och behandla 
detta begrepp. Detta för att inte förvirra spelarna om de har svårt för att skilja på de två 

begreppen.   
 

När resultatet av intervjuerna bearbetades upptäcktes vissa oklarheter kring några spelares 
svar, och då kontaktades dessa spelare på nytt för att kunna ge ett klarare svar. Under 

intervjuerna frågade några av spelarna vad visualisering och ST var, och då fick författarna 
förklara de olika strategierna och gav ett fåtal exempel för att göra spelarna förstående. Ett 

återkommande problem under intervjutillfällena var att spelarna hade svårt att uppskatta 
vilken effekt de tyckte att de olika strategierna hade för deras prestation. Ibland nämndes flera 
siffror på skalan som användes för att mäta effekt pga. att de inte kunde ge ett exakt svar.  

Dock krävdes ett exakt svar och då valde de ut en av de siffror som de nämnt, kanske utan att 
egentligen tänka efter vilken effekt de upplever att strategin hade.  

 
Till en början var målet att försöka få tag på femton fotbollsspelare, men eftersom några valde 
att ställa in sin medverkan i sista minuten blev det slutliga antalet tio spelare. I brist på tid och 

resurser valde författarna att rikta in sig på fotbollsspelare i södra Sverige vilket gör studien 
något svagare. Med mer tid och bättre ekonomi hade flera spelare från hela Sverige kunnat 
intervjuas vilket även kunde ha påverkat resultatet. Att ha intervjuat varje spelare på olika 
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platser upplevs inte ha påverkat resultatet negativt. Alla spelare fick bestämma själva vart de 

ville intervjuas vilket troligen betyder att de valt en plats där de kände sig bekväma. 
Visserligen skulle en neutral plats kunnat ha fungerat bra, men valet hamnade på att låta 

spelarna själva bestämma. Innan intervjuerna påbörjades fick spelarna läsa igenom ett 
informerat samtycke som förklarade studiens syfte, att intervjun var frivillig, att de kunde dra 
sig ur när som helst och att all information skulle behandlas konfidentiellt. Vidare fick 

spelarna skriva under det informerade samtycket för att visa att de godkände utförandet av 
intervjun och behandlingen av svaren.  

 
Implikationer 

 

Resultatet från denna studie skulle kunna användas till tränares fördel då de kan se att 
visualisering och ST är två populära strategier bland spelare, som används flitigt, och som har 

en relativt hög upplevd effekt av spelarna. Tränare skulle kunna få en förståelse för den 
mentala träningens effekt för prestationen och på så sätt kunna öka sin egen kunskap om olika 
psykologiska strategier för att sedan lära ut kunskapen till sina spelare. I dagsläget är det inte 

många elitfotbollslag som har en anställd psykologisk rådgivare och därför är det av vikt att 
tränarna tar till sig av denna träningsform för att kunna förmedla vidare kunskapen till sina 

adepter. Inlärning av mentala strategier i tidiga åldrar skulle även vara något som skulle kunna 
tillämpas i framtidens fotboll. Just ST var något som spelarna i denna studie inte så ofta 
reflekterade över. Några visste att de använde ord och fraser, men hade egentligen aldrig tänkt 

på vad de hade för funktion och verkan på prestationen. Det är just denna medvetenhet som 
bör få ett större utrymme i framtiden. Många mentala strategier kanske redan används, men 

individen kanske inte har någon aning om vad den har för funktion. Den mentala träningen 
bör bli en viktig del inom träningen och fungera som ett komplement till den fysiska 
träningen.  

 
Framtida forskning 

 
Då spelarnas upplevda effekt av visualisering, ST, och kombination av de båda strategierna 
gav väldigt skiftande svar, och uppskattade svar som inte kan säkerhetsställas till 100 %, 

skulle det vara av intresse att forska vidare inom samma område men då i form av en 
interventionsstudie. Att följa en eller flera spelare över tid för att öka deras kunskap om dessa 

mentala träningsstrategier och samtidigt kunna följa spelarens utveckling i både den psykiska 
och fysiska träningen. Ett problem som skulle kunna uppstå här är att det kan vara svårt att 
avgöra om prestationshöjningen beror på strategisk och schemalagd mental träning eller om 

det bara beror på den fysiska träningen som bedrivs över tid.  
 

Ett viktigt steg i en interventionsstudie är att först och främst se till vilken av dessa två 
strategier som skulle lämpa sig bäst för just honom eller henne eller om både visualisering och 
ST skulle kunna kombineras på ett bra sätt. Det interventionsstudien skulle gå ut på skulle då 

vara att ta reda på är vad de säger till sig själva och vad de föreställer sig i sin visualisering 
och vad de har för syfte med detta. Dessutom skulle det kunna finnas tillfälle till att följa upp 

visualiseringsträningen med utvärdering för att på så sätt kunna utveckla deras visualisering 
och ST och att samtidigt kunna finna den form av visualisering och ST som fungerar bäst för 
just de idrottare som studeras. Vidare skulle det vara intressant att undersöka hur eller om 

visualisering och ST påverkar varandra och i så fall hur sambanden ser ut. Det skulle även 
finnas ett intresse att studera utländska fotbollsspelare och se om det finns några skillnader 

jämfört med svenska spelarna. 
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  Bilaga 1 

 

Model of Key Elements of an Imagery Training Program 

(Morris et al., 2005): 

 

 

 

 

 

Modellen visar steg i hur ett visualiseringsprogram kan tas fram (Fritt från Morris et al. 2005 
s. 185). 
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  Bilaga 2 

 

Model of Psychological Preparation for Peak Performance (Gould och Damarjian, 1996; 

Hardy, Jones & Gould 1996): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologiska 

färdigheter 

 

Motgångs- 

strategier 

Personlighet – Motivation - Livssyn  

Idealiskt 

prestations- 

tillstånd 
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Figur 1 - Modellen visar psykologiska förberedelser för maximal prestation (Fritt från Gould 

och Damarjian, 1996; ref. i Hardy, Jones & Gould 1996 s. 240).   

 



  Bilaga 3 

 

Model of Psychological Preparation for Peak Performance (Gould och Damarjian, 1996; 

Hardy, Jones & Gould 1996): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2 - Modellen visar en utvecklad version av Gould och Damarjians Model of 
Psychological Preparation for Peak Performance (Fritt från Hardy, Jones & Gould, 1996 s. 

242). 
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Självförtroende – Målmedvetenhet – Oro/ängslan – Individuella 

skillnader som påverkar anspänning och aktivitet.  

Självförtroende – Anspänning – Aktivering 
– Humör – Självbestämmande etc. 

Fysisk – Social – Psykisk – Organiserad omgivning 
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1. Bakgrundsinformation 

1.1. Din ålder ____ 
 

1.2. Kön ____ 
 
1.3. Utbildning _______________________________ 

 
1.4. Antal år som du har varit aktiv i din idrott_____ 

 
1.5. Ringa in din nuvarande tävlingsnivå 
 

Lokal nivå          Distriktsnivå          Nationell nivå          Internationell nivå 
 

2. Introduktionsfrågor för visualisering 
 
2.1. Var vänlig och berätta vad du känner till om visualisering 

 

2.2. Markera tre stycken definitioner som du känner är de viktigaste för din förståelse för visualisering 

 
Vid visualisering kan olika sinnen inkluderas (t.ex. syn, hörsel…..) 
Man kan inkludera känslor i visualisering 

Visualisering kan ha både psykologiska och fysiologiska effekter 
Genom visualisering kan man återskapa minnen av sinneskänslor och visuella bilder   

Genom visualisering kan man skapa nya sinneskänslor och visuella bilder  
Bilder och känslor kan skapas utan extern stimuli  
Visualisering kan ske med vilje och ofrivilligt 

 
2.4. Var vänlig och berätta vad du känner till om self- talk 

 

2.5. Upplever/använder du visualisering i samband med din idrott?  Ja  Nej Om ja, svara på 2.6 och flytta sedan till del 3A-B. 
2.6. Upplever/använder du self- talk i samband med din idrott?  Ja  Nej Om ja, flytta till del 3A-B eller del 6.  



      Bilaga 4 

 

3A. Frivillig visualisering 

                                                                                                                                                                                                                             3.5 Hur        3.6. Vad 
3.1 Sammanhang                                    3.2 Vad?                                        3.3 Varför?                                   3.4 Hur?                              ofta?             för effekt? 

 
Träning- Innan 

 
 
Under 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direkt efter 
 

 

Tävling- Innan 

 
 
Under 

 
 

 
 
 

 
 

Direkt efter            
            
  

Utanför träning/ 

tävling 
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3B. Ofrivillig visualisering 

                                                                                                                                                                                                                               3.4 Hur       3.5 Vad 
3.1 Sammanhang                                           3.2 Vad?                                                                                3.3 Hur?                                        ofta?          för effekt? 

 
Träning- Innan 

 
 
Under 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direkt efter 
 

 

Tävling- Innan 

 
 
Under 

 
 

 
 
 

 
 

Direkt efter 
 

 

Utanför träning/ 

tävling 



      Bilaga 4 

 

4A. Self-talk – positivt upplevd effekt 

                                                                                                                                                                                                                               4.5 Hur       4.6. Vad 
4.1 Sammanhang                                           4.2 Vad?                                                                              4.4 Varför?                                      ofta?          för effekt? 

 
Träning- Innan 

 
 
Under 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direkt efter 
 

 

Tävling- Innan 

 
 
Under 

 
 

 
 
 

 
 

Direkt efter 
 

Utanför träning/ 

tävling 
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4B. Self-talk – negativt upplevd effekt 

                                                                                                                                                                                                                               4.4 Hur       4.5 Vad 
4.1 Sammanhang                                           4.2 Vad?                                                                              4.3 Varför?                                      ofta?         för effekt? 

 
Träning- Innan 

 
 
Under 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direkt efter 
 

 

Tävling- Innan 

 
 
Under 

 
 

 
 
 

 
 

Direkt efter 
 

 

Utanför träning/ 

tävling 
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5. Visualisering och self-talk     
                                                                                                                                                                                                                            5.4 Hur       5.5 Vad 

5.1 Sammanhang                                           5.2. Vilka mönster                                                              5.3 Varför?                                   ofta?            för effekt? 

 
Träning- Innan 

 
 
Under 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direkt efter 
 

 

Tävling- Innan 

 
 
Under 

 
 

 
 
 

 
 

Direkt efter 
 

Utanför träning/ 

tävling 
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Skalor och svarsalternativ 

 

Hur ofta? Skala 1. 

 
1 = 1/10 gånger, 2 = 2/10 gånger, 3/10 gånger ……..10/10 gånger.  
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

 
Hur ofta? Skala 2. 
 

1 = Väldigt Sällan. 10 = Väldigt ofta.  
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

 

Upplevd effekt.  
 

-10 = Väldigt stor negativ effekt. -1 = Väldigt liten negativ effekt 0 = Ingen effekt.  
1 = Väldigt liten positiv effekt. 10 = Väldigt stor positiv effekt.  
 

-10  -9  -8  -7  -6  -5  -4  -3  -2  -1  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

 
Upplevd effekt 
 

P = Positiv effekt 
N = Negativ effekt 

 
B = Bättra att kombinera visualisering och self-talk än att använda dem var för sig 
S = Sämre att kombinera visualisering och self-talk än att använda dem var för sig 
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6. Visualiseringsförmåga och kontroll över self-talk 

 
6.1. Vilka sinnen inkluderar du i din visualisering?  

Syn   
Hörsel   
Kinestetiskt 

Smak     
Taktilt          

Doft      
 
6.2. Var vänlig och utvärdera din generella visualiserings förmåga. 

 
Kontroll over din visualisering 

Ingen kontroll 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Total kontroll  
 
Visuell klarhet 

Suddigt 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Total klarhet (som i verkligheten) 
 

Muskelkänslor av rörelser 
Inga känslor  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Starka känslor (som i verkligheten) 
  

Hur starka känslor upplever du när du använder dig av visualisering? 
Inga känslor  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Starka känslor 

 
6.3 Self talk 
 

Kontroll över din self-talk 
Ingen kontroll 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Total kontroll 
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Individuell profil av spelare 1 

Tabell 1 
Frivillig visualisering av spelare 1 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 

ofta? 

Upplevd 

effekt? 

Innan träning Brytning 
 

Förberedelse 
Känslan 

Syn., Hör. 
Yttre persp. 

6 3 

 Överlappning Förberedelse 

Känslan 

Syn., Hör. 

Yttre persp. 

6 3 

Innan tävling Uppspel 
 

Förberedelse 
Känslan 

Syn., Hör. 
Yttre persp. 

4 3 

 Brytning 

 

Förberedelse 

Känslan 

Syn., Hör. 

Yttre persp. 

2 3 

 

Tabell 2 
Ofrivillig visualisering av spelare 1 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 
ofta? 

Upplevd 
effekt? 

Innan tävling Andras missnöje  Kin. 
Inre persp. 

3 -7 

Under tävling Motståndarens 

specialitet 

 Syn., Hör., Kin. 

Inre persp. 

2 -7 

 Tränarens missnöje  Kin., 
Inre persp. 

2 -7 

 

Tabell 3 
Positivt upplevt self- talk av spelare 1 

Sammanhang Vad? Varför? Hur?  Hur 

ofta? 

Upplevd 

effekt? 

Under träning ”riktigt dåligt, du kan 
bättre” 

Koncentrationen 
Anspänning 

 5 5 
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Individuell profil av spelare 2 

Tabell 4 
Frivillig visualisering av spelare 2 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 

ofta? 

Upplevd 

effekt? 

Innan tävling Målchans 
 

Förberedelse 
Koncentration 

Realtid & Slow 
Syn., Hör.  

Yttre persp. 

10 8 

 Utmana motspelare 
 

Förberedelser 
Koncentration 

Realtid & Slow 
Syn., Hör.  
Yttre persp. 

10 8 

 Återskapa positiv 
situation 

Förberedelse 
Koncentration 

Realtid & Slow 
Syn., Hör.  
Yttre persp. 

10 8 

Under träning Skott 

 

Förberedelse 

Koncentration 

Slow 

Kin., Hör., Syn., 
Tak.  

Yttre persp. 

3 6 

Utanför 
träning/tävling-  
(Styrketräning) 

Stå emot tackling Motivation Kin., Syn.  
Yttre persp. 
 

3 7 

Utanför 
träning/tävling-  
(Löpträning) 

Ser mig själv orka 
mer i match. 

Motivation Kin., Syn.  
Yttre persp. 
 

10 10 

Utanför 

träning/tävling 
(Fotboll på tv) 

Ser mig själv spela i 

ett bättre lag. 

Motivation Kin., Syn.  

Yttre persp. 
 

3 5 

 

Tabell 5 
Ofrivillig visualisering av spelare 2 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 
ofta? 

Upplevd 
effekt? 

Direkt efter 
tävling 

Målchans 
 

 Realtid 
Syn., Hör. 
Yttre/Inre persp. 

10 -1 

 Passning 

 

 Realtid 

Syn., Hör. 
Yttre/Inre persp. 

10 -1 

 

Tabell 6 
Positivt upplevt self- talk av spelare 2 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 

ofta? 

Upplevd 

effekt? 

Under träning ”Nu jävlar ska jag 
sätta många skott” 

Prestation  
Koncentration 

 10 3 

Innan tävling ”Kom igen nu!” Prestation  
Tagga igång 

 7 7 

Under tävling ”Kom igen nu!”  Koncentration  5 7 

Utanför 
träning/match 

”Nu ska skiten upp!” Prestation 
 

 7 6 
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Tabell 7 

Negativt upplevt self-talk av spelare 2 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 
ofta? 

Upplevd 
effekt? 

Under tävling ”Den där målvakten 

går inte att göra mål 
på!” 

  2 -2 

 ”Fan va svag jag är!”   2 -2 

Utanför 

träning/match 
Styrketräning 

”Fan va svag jag är!”   2 -2 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



                                                                                                                                         Bilaga 7       Bilaga 4 

 

Individuell profil av spelare 3 

Tabell 8 
Frivillig visualisering av spelare 3 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 

ofta? 

Upplevd 

effekt? 

Innan tävling Inlägg 
 

Förberedelse Slow 
Syn., hör., kin., 

takt.  
Yttre persp. 

9 7 

 Passningar 
 

Avslappning Realtid 
Syn., hör., kin., 

takt. 
Inre persp. 

9 7 

 Position 

 

Avslappning Realtid 

Syn., hör., kin., 
takt.  

Yttre persp.  

9 7 

Utanför 
träning/tävling 

Avslappnad miljö Avslappning 
Harmoni 

Slow 
Syn., hör.  
Yttre persp. 

5 7 

 

Tabell 9 
Ofrivillig visualisering av spelare 3 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 

ofta? 

Upplevd 

effekt? 

Utanför 
träning/tävling 

Inlägg  
 

 Syn. 
Yttre persp. 

2 -2 

 Friläge  

 

 Syn. 

Yttre persp. 

2 -2 

 Utanför spelet 
Neg. res. 

 Syn. 
Yttre persp. 

2 -2 

 Laget misslyckas  Syn. 

Yttre persp. 

2 -2 

 Misslyckade 
matchsituationer 
övergår i lyckade 

 Syn. 
Yttre persp. 

2 -2 

 

 
Tabell 10 

Positivt upplevt self- talk av spelare 3 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 
ofta? 

Upplevd 
effekt?  

Under tävling ”Nynnar” 

 

Koncentration 

Fokus 
Glädje, humör. 

 10 9 

 ”Världsklass”, 
”Ojojoj”, ”Så ja”  

Förstärka och hålla 
kvar känslan 

 10 8 

Slutet av tävling 
(halvtid) 

”fan va dålig jag är, 
vilken hemsk match, 
vad händer?!” 

Koncentration, 
väcka mig själv 

 2 8 
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Utanför 

träning/tävling 

Resonerar med mig 

själv, upprepning för 
att komma ihåg vad 
som ska göras i 

situationer 

Minnas 

Instruktion 

 5 5 

 
Tabell 11 

Visualisering och self-talk av spelare 3 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 
ofta? 

Upplevd 
effekt? 

Innan tävling Matchsituationer  

”Fantastiskt” 

Förstärka VisST 4 6 
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Individuell profil av spelare 4 

Tabell 12 
Positivt upplevt self- talk av spelare 4 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 

ofta? 

Upplevd 

effekt? 

Innan tävling Intalar mig själv att 
”jag är stark, bra 

form, och snabb” 

Känslan  
Bort med negativa 

tankar. 
Mental trötthet 

 10 5 

 ”Håll i bollen” 
”Var stark” 

 

Fokusera 
Mental trötthet 

 10 5 

 Upprepa det som gått 
dåligt innan - 

förbättra 

Kontroll 
Mental trötthet 

 10 5 

Under tävling 
Missade frilägen 

”Du sätter nästa” 
”Bara köra på” 

Hålla ut 
Peppa 

 10 10 

Under tävling 

När det går 
dåligt 

”Du är bra” 

”Klarar detta” 

Slå bort negativa 

tankar. 
Psykisk effekt 

 10 10 

 

Tabell 13 
Negativt upplevt self-talk av spelare 4 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 
ofta? 

Upplevd 
effekt? 

Under träning 

Vid dåligt 
självförtroende 

och dålig form 

”Fan va dålig du är” 

”Fan va dåligt” 

Avreagera  1 -7 

Direkt efter 
träning 
Vid dåligt 

självförtroende 
och dålig form 

”Vad är det som 
händer” 
”Varför gjorde jag så” 

”Det o det gjorde jag 
riktigt dåligt” 

Avreagera 
Rättelse 

 1 -7 

Under tävling ”Fan va dåligt” Avreagera  1 -7 
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Individuell profil av spelare 5 

Tabell 14 
Frivillig visualisering av spelare 5 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 

ofta? 

Upplevd 

effekt? 

Under träning Överlapp 
 

Återskapa Realtid & Slow 
Syn., kin. 

Yttre persp. 

10 7 

 Passningar 
 

Återskapa Realtid & Slow 
Syn., kin. 
Yttre persp. 

10 7 

 Felbeslut 
 

Förbättra Realtid & Slow 
Syn., kin. 
Yttre persp. 

10 7 

 Felpassningar 

 

Förbättra Realtid & Slow 

Syn., kin. 
Yttre persp. 

10 7 

 Dribblingar  

 

Återskapa Realtid & Slow 

Syn., kin. 
Yttre persp. 

10 7 

Efter träning Uppspel 

 

Förbättra 

Ta med det positiva  
 

Realtid  

Hör., syn., kin., 
takt.  
Yttre persp. 

5 7 

 Kantlöpning Förbättra  

Ta med det positiva  
 

Realtid  

Hör., syn., kin., 
takt.  

Yttre persp. 

5 7 

 Brytning 
 

Förbättra  
Ta med det positiva  
 

Realtid  
Hör., syn., kin., 
takt.  

Yttre persp. 

5 7 

 Passnings-
/uppspelsövningar 

Förbättra  
Ta med det positiva  

 

Realtid  
Hör., syn., kin., 

takt.  
Yttre persp. 

5 7 

Innan tävling Bra brytning 

 

Tagga igång 

Känslan 

Slowmotion 

Syn., kin., hör. 
Inre+Yttre 
persp. 

10 10 

 Överlapp/Inlägg Tagga igång 

Känslan 

Slowmotion 

Syn., kin., hör. 
Inre+Yttre 

persp. 

10 10 
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Tabell 15 

Ofrivillig visualisering av spelare 5 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 
ofta? 

Upplevd 
effekt? 

Innan tävling Misslyckade uppspel 

Medsp., motsp., boll 
Neg. res. 

 Slowmotion 

Syn. 
Inre persp. 

2 -5 

 
 

 

 
Tabell 16 
Positivt upplevt self- talk av spelare 5 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 
ofta? 

Upplevd 
effekt?  

Under träning ”Jag är grym” 
”Bra” 

 

Prestation 
Självförtroende 

Koncentration 

 10 6 

 ”Spela inte upp där, 
spela på kanten 

istället” 
”Fokusera nu” 

Prestation 
Instruktion 

Koncentration 

 10 6 

Innan tävling ”Spela med hjärtat” 

”Jag kommer vara 
grym” 

Tagga igång 

Känslan 
 

 10 10 

 ”Kom på överlapp” 
”Gå med offensivt så 

ofta som möjligt” 

Prestation 
Instruktion 

 10 10 

Under tävling ”Chippa in bollen” 
”Mycket bra 

passningar” 
”Hårda och flacka” 
”Ta det lugnt” 

Prestation 
Instruktion 

 10 7 

Utanför 

träning/tävling- 
Kvällen innan 

tävling 

”Jag kommer vara 

grym” 
 

Tagga igång  

Känslan 
 

 10 5 

 ”Kom på överlapp” 
”Gå med offensivt så 

ofta som möjligt” 
”Ska gå långt” 

Prestation 
Intruktion 

 10 5 

 
Tabell 17 

Visualisering och self-talk av spelare 5 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 
ofta? 

Upplevd 
effekt?  

Under träning Specifika situationer Förstärka effekt VisST 10 6 

 Specifika situationer Förstärka effekt STVis 10 6 

Innan tävling Ofrivillig 

visualisering 
”Koppla bort” 

Förstärka effekt 

Neg. känslorPos. 
känslor 

 10 9 
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Individuell profil av spelare 6 

Tabell 18 
Frivillig visualisering av spelare 6 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 

ofta? 

Upplevd 

effekt? 

Innan tävling Göra mål 
 

Motivation 
Känslan 

Real & Slow 
Syn., Hör., Kin. 

Inre persp. 

10 8 

 Tränaren kramar om 
mig 
 

Motivation 
Känslan 
 

Realtid 
Syn., Hör. 
Yttre persp. 

10 8 

 Omfamnad av 
medsp., 
 

Motivation 
Känslan 

Realtid 
Syn., Hör. 
Yttre persp. 

10 8 

Utanför 

träning/tävling 
(Kvällar) 

Missad målchans Analysera  

Prestation 

Realtid 

Syn., Hör. 
Yttre persp. 

2 -9 

 Missad straff (om det 

hänt i senaste 
matchen) 

Analysera  

Prestation 

Realtid 

Syn., Hör. 
Inre persp. 

2 -9 

 

Tabell 19 
Ofrivillig visualisering av spelare 6 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 
ofta? 

Upplevd 
effekt?  

Innan tävling Missad straff 

 

 Realtid 

Syn., kin. 
Yttre persp. 

1 -9 

 Missar uppspel  Realtid 

Syn., tak., kin. 
Inre persp. 

3 -3 

 

Tabell 20 
Positivt upplevt self- talk av spelare 6 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 
ofta? 

Upplevd 
effekt? 

Under träning ”Sluta gnäll och ta 

bollen istället” 
”Skulle passat där” 

Koncentration 

Rättelse 

 9 3 

 Sjunger låtar Koncentration   9 3 

Innan tävling  

(I spegeln) 

”Kom igen nu 

Robert” 

Prestation 

Känslan 

 10 5 

Under tävling ”Vafan sätter jag inte 
den för!?” 

”Men va fan” 
”Herregud” 

Avreagera  10 0 
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Tabell 21 

Negativt upplevt self-talk av spelare 6 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 
ofta? 

Upplevd 
effekt? 

Under tävling ”Skulle passat där” Okoncentrerad 

Arg/Frustrerad 

 5 -3 

 

 
Tabell 22 

Visualisering och self-talk av spelare 6 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 
ofta? 

Upplevd 
effekt? 

Innan tävling Straff  

”Sätt den nu” 

Tagga igång 

Känslan 

VisST 

 

5 8 

 Missad straff 
”Va fan” 

Förändra effekt VisST 
 

5 -3 

Under tävling Frispark 

”sätt den här” 

Tagga igång VisST 5 0 

 Missat Friläge 
”sätt den här” 

Förändra effekt VisST 
 

5 -5 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



                                                                                                                                       Bilaga 11       Bilaga 4 

 

Individuell profil av spelare 7 

Tabell 23 
Frivillig visualisering av spelare 7 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 

ofta? 

Upplevd 

effekt? 

Innan träning Gör mål  Prestationen 
Roligare 

Oro/Ängslan 
Rätt känsla 

Realtid & Slow,  
Syn., Hör., Luk., 

Kin. 
Inre o yttre 
persp. 

10 10 

Innan tävling Gör mål Prestationen 

Roligare 
Oro/Ängslan 

Rätt känsla 

Realtid & Slow,  

Syn., Hör., Luk., 
Kin. 

Inre o yttre 
persp. 

10 10 

Utanför 

träning/tävling 
Innan löpträning 

Målgång Prestation Realtid & Slow,  

Syn., Hör., Luk., 
Kin. 
Inre o yttre 

persp. 

10 10 

 
 

Tabell 24 
Ofrivillig visualisering av spelare 7 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 
ofta? 

Upplevd 
effekt?  

Under träning Felpass  Realtid 

Syn., Hör., Kin 
Yttre persp. 

10 -8 

 Inte vill ha boll  Realtid 

Syn., Hör., Kin 
Yttre persp. 

10 -8 

 Tränaren skäller  Realtid 

Syn., Hör., Kin 
Yttre persp. 

10 -8 

 Medspelare skäller  Realtid 
Syn., Hör., Kin 

Yttre persp. 

10 -8 

 Mitt kroppsspråk  Realtid 
Syn., Hör., Kin 

Yttre persp. 

10 -8 

Innan tävling Felpass  Realtid 
Syn., Hör., Kin 

Yttre persp. 

10 -8 

 Inte vill ha boll  Realtid 
Syn., Hör., Kin 
Yttre persp. 

10 -8 

 Publiken buar  Realtid 
Syn., Hör., Kin 
Yttre persp. 

10 -8 
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 Tränaren skäller  Realtid 

Syn., Hör., Kin 
Yttre persp. 

10 -8 

 Medspelare skäller  Realtid 
Syn., Hör., Kin 

Yttre persp. 

10 -8 

 Mitt kroppsspråk  Realtid 
Syn., Hör., Kin 

Yttre persp. 

10 -8 

Under tävling Felpass  Realtid 
Syn., Hör., Kin 

Yttre persp. 

10 -8 

 Inte vill ha boll  Realtid 
Syn., Hör., Kin 
Yttre persp. 

10 -8 

 Publiken buar  Realtid 

Syn., Hör., Kin 
Yttre persp. 

10 -8 

 Tränaren skäller  Realtid 

Syn., Hör., Kin 
Yttre persp. 

10 -8 

 Medspelare skäller  Realtid 

Syn., Hör., Kin 
Yttre persp. 

10 -8 

 Mitt kroppsspråk  Realtid 
Syn., Hör., Kin 

Yttre persp. 

10 -8 

 
Tabell 25 

Positivt upplevt self- talk av spelare 7 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 
ofta? 

Upplevd 
effekt? 

Under träning 

(Vid miss) 

K** Få ut frustration 

Adrenalin 

 10 3 

 F***a Få ut frustration 
Adrenalin 

 10 3 

Innan tävling ”Jag är stor och stark” Resultat 

Förändra tillstånd 
Roligare 

 10 10 

Under tävling ”Jag är kung”  
”Jag kan” 

”Jag vill” 

Resultat 
Förändra tillstånd 

Roligare 

 10 10 

 ”Jag vågar”  
”Jag är viktig”  

”Jag är snabb” 

Resultat 
Förändra tillstånd 

Roligare 

 10 10 

Under tävling 
(Vid miss) 

K** Få ut frustration 
Adrenalin 

 10 3 

 F***a Få ut frustration 

Adrenalin 

 10 3 
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Tabell 26 

Negativt upplevt self-talk av spelare 7 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 
ofta? 

Upplevd 
effekt? 

Under träning 

När jag missat 

K** 

 

Övergår i 

frustration 

 3 -10 

 F***a Övergår i 
frustration 

 3 -10 

Innan tävling ”Nu måste vi vinna”   10 -10 

 ”Borde”   10 -10 

 ”Vi är dåliga”   10 -10 

 ”Usel”   10 -10 
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Individuell profil av spelare 8 

Tabell 27 
Frivillig visualisering av spelare 8 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 

ofta? 

Upplevd 

effekt? 

Innan tävling Närkamper 
 

Förberedelse 
Känslan 

Tagga igång 

Realtid 
Syn., Hör., Kin. 

Yttre persp. 

10 8 

 Nickdueller 
 

Förberedelse 
Känslan 
Tagga igång 

Realtid 
Syn., Hör., Kin. 
Yttre persp. 

10 8 

 
Tabell 28 
Ofrivillig visualisering av spelare 8 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 

ofta? 

Upplevd 

effekt?  

Innan tävling Tackling 
(neg. Res.) 

 Realtid 
Syn., Hör., Kin. 

Yttre persp. 

1 0 

 Brytning 
(neg. Res.) 

 Realtid 
Syn., Hör., Kin. 

Yttre persp. 

1 0 

 
Tabell 29 
Positivt upplevt self- talk av spelare 8 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 

ofta? 

Upplevd 

effekt?  

Under träning Svordomar! Energigivande  10 7 

 Instruktioner Förbättra  10 6 

Innan tävling ”Nu ska vi ta dom” Rutin 
Prestation 

 5 7 

 ”Du är bättre” Rutin 

Prestation 

 5 7 

 ”Kom igen nu för 
helvete Johan” 

Rutin 
Prestation 

 5 7 

 ”Ut och visa nu” Rutin 

Prestation 

 5 7 

Under tävling Svordomar! Energigivande  10 7 

 Instruktioner Förbättra  10 6 

 ”Nu ska vi ta dom” Rutin 
Prestation 

 5 7 

 ”Nu jävlar ska vi ta 

dom” 

Rutin 

Prestation 

 5 7 

 ”Du är bättre” Rutin 
Prestation 

 5 7 

 ”Kom igen nu för 

helvete Johan” 

Rutin 

Prestation 

 5 7 
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Tabell 30 

Visualisering och self-talk av spelare 8 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 
ofta? 

Upplevd 
effekt? 

Innan tävling Matchsituationer 

”Nu tar vi dom” 

Bättre effekt VisST 

 

10 8 
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Individuell profil av spelare 9 

Tabell 31 
Frivillig visualisering av spelare 9 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 

ofta? 

Upplevd 

effekt? 

Innan tävling Position 
 

Känslan 
Positiva tankar 

Strategi 
Självförtroende 

Realtid & Slow 
Syn., Hör., Tak. 

Inre o Yttre 
persp. 

10 5 

 Hörnor 
 

Känslan 
Positiva tankar 

Strategi 
Självförtroende 

Realtid & Slow 
Syn., Hör., Tak. 

Inre o Yttre 
persp. 

10 5 

 Straff 

 

Känslan 

Positiva tankar 
Strategi 

Självförtroende 

Realtid & Slow 

Syn., Hör., Tak. 
Inre o Yttre 

persp. 

10 5 

 
Tabell 32 
Ofrivillig visualisering av spelare 9 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 

ofta? 

Upplevd 

effekt? 

Innan tävling Sparka hål i luften 
 

 Realtid 
Syn., Hör.  

Inre persp. 

1 -4 

 Mellanhand 
 

 Realtid 
Syn., Hör.  

Inre persp. 

1 -4 

 Inlägg 
 

 Realtid 
Syn., Hör.  
Inre persp. 

1 -4 

Under tävling Sparka hål i luften 

 

 Realtid 

Syn., Hör.  
Inre persp. 

2 -8 

 Mellanhand 

 

 Realtid 

Syn., Hör.  
Inre persp. 

2 -8 

 Inlägg 

 

 Realtid 

Syn., Hör.  
Inre persp. 

2 -8 

 
 

Tabell 33 
Positivt upplevt self- talk av spelare 9 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 

ofta? 

Upplevd 

effekt?  

Under träning ”Fan” Visa att jag är 
förbannad 

Tända till 
Adrenalin 

 10 2 
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 ”F***a” Visa att jag är 

förbannad 
Tända till 
Adrenalin 

 10 2 

 ”Men Jonas” Visa att jag är 

förbannad 
Tända till 

Adrenalin 

 10 2 

 ”Jag kokar” Visa att jag är 
förbannad 
Tända till 

Adrenalin 

 10 2 

Under tävling 
(Straff) 

”Den här tar du 
Jonas” 

Övertalning  1 2 
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Individuell profil av spelare 10 

Tabell 34 
Frivillig visualisering av spelare 10 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 

ofta? 

Upplevd 

effekt? 

Innan tävling Motståndare  
 

Förberedelse 
Taktiskt 

Känns bättre 

Realtid & Slow 
Syn., Hör., Luk., 

Tak., Kin.  
Inre persp. 

10 8 

 Brytning 
 

Förberedelse  
Taktiskt 

Känns bättre 

Realtid & Slow 
Syn., Hör., Luk., 

Tak., Kin.  
Inre persp. 

10 8 

2-3 dagar innan 

tävling 

Motståndare Förberedelse 

Taktiskt 
Känns bättre 

Realtid & Slow 

Syn., Hör., Luk., 
Tak., Kin.  

Inre persp. 

10 6 

 
Tabell 35 
Ofrivillig visualisering av spelare 11 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 

ofta? 

Upplevd 

effekt?  

Innan tävling Tänker på skada  Slow 
Syn., Hör., Luk., 

Tak., Kin.  
Inre persp. 

10 -8 

 

Tabell 36 
Positivt upplevt self- talk av spelare 10 

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur 
ofta? 

Upplevd 
effekt? 

Under träning ”Sätt dit den där nu” 

”Lyft” 
”Fäll inte honom” 

”Helvete” 
”Fan” 
”Domarn” 

Avreagera sig 

Gå vidare 

 10 5 

Under tävling ”Sätt dit den där nu” 
”Lyft” 
”Fäll inte honom” 

”Helvete” 
”Fan” 

”Domarn” 

Avreagera sig 
Gå vidare 

 10 5 
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Figur 3 - Modell över spelarnas användande av frivillig visualisering.

Träning (5) 

Match (9) 

Innan (2) 

Under (2) 

Efter (1) 

Innan (9) 

Under (0) 

Efter (4) 

Teknisk sit  (6) 

Motivation (1) 

Strategi/ 
Taktik sit. (9)  

Förberedelse (1) 
Fysisk sit. (2) 

Psykisk  sit. 
(2) 

Utfall  

Sinnen 

Avslappning (2) 

 

Syn (9)  

 

Förbättring (1) 

 

Negativt (3) 

Positivt (9) 

Hastighet  

Känsla (5) 

 

Förberedelse (3) 

 

Förberedelse (3) 

Känsla (3) 

Känsla (1) 

Målvisualisering (2) 

Koncentration (1) 

Hörsel (9) 

Strategi/Taktik (2) 

Självförtroende (2) 

Förbättring (3) 

Koncentration (1) 

Prestation (1) 

Avslappning (1) 

Motivation (2) 

Smak (0) 

Lukt (1) 

Kinestetiskt  (7) 

Taktilt  (6) 

 
Slow-motion (8) 

Realtid (9) 

Inre (7) 

Yttre (8) 

Förbättring (1) 

Känsla (1) 

Motivation (1) 

Uppskattning (1) 

Avslappning (1) 

Resultat (2) 

Utanför 
träning/tävling (4) 
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Figur 4 - Modell över spelarnas användande av self- talk. 

Träning (9) 

Match (9) 

Innan (1) 

Under (7) 

Efter (1) 

Innan (8) 

Under (9) 

Efter (1) 

Instruktion (6) 

Innehåll 

 Uppmuntran (8) 

Peppa (1) 

Negativa ord/ 
svordomar (9) 

Övrigt (2) 

Koncentration (2) 

 

Tagga igång (2) 

Koncentration (3) 

Anspänning (1) 

Självförtroende (1) 

Prestation (3) 

Kontroll (1) 

Utanför 

träning/tävling 
(3) 

Fokus (1) 

Positiv känsla (4) 

Prestation (4) 

Självförtroende (2) 

Bort med neg. tankar (1) 

Förstärka (1) 

Peppa (2) 

Känns bra i kroppen (1) 

Avreagera sig (1) 

Mental trötthet (1) 

Tända till (1) 

Koncentration (1) 

Glädje (1) 

Visa att  jag är förbannad (1) 

Adrenalin (2) 

 
Avreagera sig (4) 

Tagga igång (2) 

Prestation (2) 

Anspänning (1) 

Koncentration (2) 


