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Sammanfattning 

Blakeslee och Goff (2007) föreslår att dressyrryttares visualiseringsfärdigheter bör skilja sig 

från andra sporter som inte involverar ett djur. Enligt Murphy, Nordin och Cumming, (2008) 

finns det ett behov av ett instrument som tar hänsyn till visualiseringstyp, funktion och dess 

utgång. The survey of imagery experiences in sport (SIES; Weibull & Wallsbeck, 2009; 

Wallsbeck & Weibull, 2009) är ett relativt nytt instrument som mäter dessa variabler. Syftena 

i denna studie var därför att: (1) studera elitdressyrryttares visualiseringsupplevelser, (2) 

studera elitdressyrryttares förståelse och (3) upplevelse av instrumentet SIES. En kombination 

av kvalitativ och kvantitativ metod användes i studien. Dressyrryttarnas 

visualiseringsupplevelser skiljde sig till viss del från tidigare forskning. Till exempel 

användes flest visualiseringsmönster för syftet hitta rätt känsla och hörselsinnet inkluderades 

i många visualiseringsmönster. Deltagarnas förståelse och upplevelse av SIES var god med 

endast några få oklarheter gällande bland annat effekt och frekvens. 

 

Nyckelord: Elitdressyrryttare, SIES (The survey of imagery experiences in sport), 

visualisering, visualiseringsmönster och visualiseringsupplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Johnsson, E (2009). Elite equestrian dressage riders’ imagery experiences and their 

understanding and experience of the instrument the Survey of imagery experiences in sport. 

(Bachelor dissertation in sport psychology 31-60 ECTS credits). School of Social and Health 

Sciences. Halmstad University. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Blakeslee and Goff (2007) suggest that dressage riders’ imagery experience should be 

different from other sports that do not involve an animal. According to Murphy, Nordin and 

Cumming (2008), there is a need for an assessment instrument assessing the imagery type, 

function and outcome. The Survey of imagery experiences in sports (SIES, Weibull & 

Wallsbeck, 2009; Wallsbeck & Weibull, 2009) is a relatively new instrument that measures 

these variables. The objectives of this study was therefore to: (1) study the elite dressage 

riders’ imagery experiences, (2) study the elite dressage riders’ understanding and (3) 

experiences of the instrument SIES. A combination of qualitative and quantitative method 

was used in the study. The elite dressage riders’ imagery experiences partly differed from 

previous research. Most imagery patterns were for example used for the purpose find the right 

feeling and the auditory sense was included in many imagery patterns. The participants’ 

understanding and experience of SIES were good, with only a few ambiguities regarding for 

example effect and frequency. 

 

Keywords: Elite equestrian dressage riders, SIES (The survey of imagery experiences in 

sport), imagery, imagery experiences and imagery patterns. 
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Introduktion 

Visualisering har länge varit av intresse att utforska då det gäller psykologi och 

idrottspsykologi (Morris & Summer, 1995). Visualisering handlar om att skapa och återskapa 

situationer eller föreställningar med hjälp av sina sinnen, till exempel en lyckad prestation. 

Inom idrott är visualisering en teknik för prestationshöjning som används både av 

idrottspsykologer och av idrottare. Studier har visat att nästan alla elitidrottare avsiktligt 

använder sig av visualisering (Morris, Spittle, & Watt, 2005). Visualisering används på olika 

sätt, platser och vid olika tidpunkter. Nordin och Cumming (2005a) fann att dansare främst 

använde sig av visualisering på sin träning eller tävlingsplats och hemma på kvällen. 

Liknande resultat har visats av bland annat Hanrahan och Vergeer (2001) som i en studie 

visade att dansare använde visualisering både vid träning och vid tävling, men även under sin 

fritid. Blakeslee och Goff (2007) föreslår att dressyrryttares visualiseringsfärdigheter bör 

skilja sig från andra sporter som inte involverar ett djur.   

 

För att studera idrottares visualiseringsupplevelser har både deskriptiva och experimentella 

studier använts. När det gäller deskriptiva studier har både kvalitativ och kvantitativ metod 

använts. Dessa har beskrivit vem som använder visualisering, var, när, varför, vad och hur de 

visualiserar. Individuella skillnader så som kön och tävlingsnivå är ofta oberoende variabler i 

dessa studier (Short, Ross-Stewart, & Monsma 2006). En del kritik har riktats mot 

instrumentet Sport Imagery Questionnaire (SIQ; Hall et al., 1998) då det kopplar 

visualiseringstyp till en viss funktion trots att endast innehåll kan mätas med detta 

mätinstrument (Short et al., 2006). Enligt Murphy, Nordin och Cumming, (2008) finns det ett 

behov av ett instrument som tar hänsyn till visualiseringstyp, funktion och dess utgång. The 

survey of imagery experiences in sport (SIES; Weibull & Wallsbeck, 2009a; Wallsbeck & 

Weibull, 2009b) mäter dessa variabler. Dock är det ett relativt nytt instrument som bör 

studeras vidare.  

 

Begreppsdefinitioner 

 

Visualisering 

Det finns många olika definitioner av visualisering. En relativt ny definition av Morris et al. 

(2005) som har modifierats av Wallsbeck och Weibull (2010, s. 18) lyder:  

 

 ”Visualisering i en idrottskontext kan ses som det frivilliga eller spontana skapandet, eller 

återskapandet, av erfarenheter i minnesinformation vilket innehåller kvasi- sensoriska, 

kvasiperceptuella och kvasi- affekta kännetecken vilka alla är under individens kontroll och 

kan ske i frånvaron av de riktiga stimuliorsaker som normalt associeras med den faktiska 

erfarenheten och kan ha fysiologiska och psykologiska effekter på den som visualiserar” 

              

Visualiseringsanvändande 

En definition av visualiseringsanvändande är: ”Visualiseringsanvändande är hur människor 

föreställer sig själva på det sätt som kan leda till inlärning och utveckling av färdigheter, samt 

som kan underlätta för deras prestationer” (Morris, Spittle, & Watt 2002; ref. i Morris et al., 

2005, s. 20. fritt översatt). 

 

Visualiseringsförmåga 

Visualiseringsförmåga definieras av Morris (1997, s. 37) som: ”En individs kapacitet att 

skapa klara, levande och kontrollerbara bilder och att bibehålla dem tillräckligt länge för att få 

den önskade effekten av visualiseringen” (fritt översatt). Morris et al. (2005) menar att ju mer 

fokus en individ har vid visualisering, desto klarare och mer levande blir föreställningarna. 
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Frivillig och spontan visualisering 

Visualisering kan användas frivilligt eller upplevas spontant. Den frivilliga visualiseringen 

kan användas för ett eller flera syften (Weibull, 2009), medan den spontana visualiseringen 

kan upplevas utan något konkret syfte (Murphy et al., 2008). Nordin och Cumming (2005a) 

fann att dansare upplevde både spontan och frivillig visualisering. Cumming och Hall (2002) 

fann att visualiseringsanvändandet var starkt relaterat till idrottarens tävlingsstandard. Ju 

högre tävlingsnivå, desto mer frivillig visualisering användes. Frivillig visualisering har 

troligtvis större effekt än spontan visualisering (Shambrook & Bull, 1996). 

        

Visualiseringsriktningar 

Short et al. (2002) introducerade termen visualiseringsriktning. Detta visar hur visualisering 

kan påverka en prestation positivt eller negativt. De menar att ett negativt 

visualiseringsinnehåll inte måste leda till ett negativt resultat (riktning), precis som ett positivt 

visualiseringsinnehåll inte nödvändigtvis leder till ett positivt resultat (riktning). 

 

Perspektiv  

Visualisering med det visuella sinnet kan ske från två perspektiv, ett inre och ett yttre. Med 

det inre perspektivet menas att individen ser omvärlden som i verkliga livet. Med det yttre 

perspektivet upplever individen att den ser sig själv utifrån, som om den såg en film av sig 

själv vid en prestation eller händelse (Morris & Summer, 1995). Idrottare kan även växla 

mellan de båda perspektiven (Bertollo, Saltarelli, & Robazza, 2009).  

 

Sinnen 

De sinnen som kan användas i visualisering är syn, hörsel, doft, smak, det taktila sinnet 

(känsel) och det kinestetiska sinnet (Murphy et al., 2008). Kinestetisk visualisering kan 

definieras som: Visualisering som involverar känslan av att utföra en rörelse, inkluderat den 

kraft och intensitet rörelsen har, samt dess balans och spatiala lokalisering (Callow & Waters, 

2005). 

 

Teoretiska referensramar 

Paivios Analytiska referensram 

Mycket tidigare forskning kring visualisering grundar sig i Paivios analytiska referensram 

från 1985. Paivio menade att visualisering har en kognitiv dimension och en 

motivationsdimension, vilket han kombinerar med en specifik och en generell dimension. 

Detta för att visa på fyra användningssätt av visualisering. Den första är Kognitiv Specifik 

(KS) vilken syftar till en specifik prestation eller uppgift. Den andra, Kognitiv Generell (KG) 

syftar till planer och strategier. Den tredje, Motivations specifik (MS) syftar till visualisering 

av mål att t.ex. se sig själv vinna. Den fjärde och sista är Motivations Generell (MG) och 

handlar om självförtroende och anspänning. Den fjärde delen (MG) utvecklades senare och 

delades upp i två delar av Hall et al. (1998). Dessa delar är Motivations Generell Anspänning 

(MG-A) och Motivations Generell Mastery (MG-M). MG-A syftar till visualisering av 

anspänning, oro, ängslan och avslappning vid tävlingsmoment. MG-M syftar till visualisering 

av självförtroende, mental styrka och kontroll. SIQ mäter visualiseringsinnehåll och använder 

ovan nämnda kategorier (Hall et al., 1998). 

 

Analytisk referensram för idrottares visualiseringsanvändande 

Munroe, Giacobbi, Hall och Weinberg (2000) presenterade en referensram, vilken beskriver 

idrottares visualiseringsanvändande i form av fyra W: Where, When, Why och What (på 

svenska: Var, När, Varför och Vad). Var syftar till var någonstans idrottarna befinner sig när 

de använder sig av visualisering. Sammanhangen då idrottare använder visualisering delas in i 
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under och utanför, träning och tävling. När idrottarna visualiserar är under och utanför träning 

och tävling, men här indelat i fem kategorier: under träning, utanför träning, precis innan 

tävling, under tävling och precis efter tävling. Varför idrottare visualiserar beror på flera 

syften, att utveckla en färdighet, förbättra en prestation eller som en trigger inför en tävling. 

Vad syftar till innehållet i visualiseringen, dels kvaliteten, det vill säga hur klar och tydlig 

föreställningen är, dels hur denna påverkar idrottaren positivt eller negativt och tillsist vilket 

perspektiv som idrottaren använder sig av (Munroe et al., 2000). 

 

Den Analytiska referensramen för visualiseringsupplevelser 

Enligt den Analytiska referensramen för visualiseringsupplevelser (Weibull, 2009) kan en 

individs visualiseringserfarenheter delas upp i visualiseringsmönster. Ett 

visualiseringsmönster är en individuell visualiseringsupplevelse, denna är multidimensionell 

när det gäller innehåll, funktioner, sinnen, perspektiv, känslor, frekvens och effekt, relaterat 

till ett särskilt kontext och är dynamiskt över tid. Ett visualiseringsmönster kan användas 

frivilligt eller upplevas spontant (Weibull, 2008a). Namnet på visualiseringsmönstret 

uppkommer av visualiseringsmönstrets innehåll. Individens visualiseringsprofil formas av 

dessa visualiseringsmönster. Visualiseringsmönster kan ändras över tid, försvinna och nya 

kan uppkomma (Weibull 2006). Visualiseringsmönster är individuella, men kan upplevas på 

liknande sätt av andra individer då det gäller bland annat innehåll och syften (Weibull, 2005).   

      

 

Tidigare forskning 

 

Enligt den Analytiska referensramen för visualiseringsupplevelser (Weibull, 2009) inkluderar 

ett visualiseringsmönster dimensionerna innehåll, sammanhang, syfte, perspektiv, sinnen, 

effekt och frekvens. Den tidigare forskningen kommer nedan att presenteras uppdelat i dessa 

dimensioner. 

  

 Innehåll 

Enligt den Analytiska referensramen för visualiseringsupplevelser (Weibull, 2009) är 

visualiseringsmönster individuella, men kan upplevas på liknande sätt av andra individer då 

det gäller bland annat innehåll och syften (Weibull, 2005). Vad idrottare visualiserar varierar 

självklart även för olika idrotter. Men trots olika idrotter finns det vissa föreställningar som är 

återkommande hos idrottare. Flera dansare har rapporterats använda metaforer i sin 

visualisering, till exempel ett djurs smidighet eller en vinds lekfullhet (Hanrahan & Vergeer, 

2001; Nordin & Cumming 2005a). Dock verkar dans skilja sig från andra sporter när det 

gäller visualiseringsinnehåll. Weibull (2005) fann i sin studie att tennisproffs och lovande 

elittennisspelare föreställde sig väldigt specifika föreställningar så som: bra slag, spelar bra, 

vinner tävlingen och korrigerar dåliga saker.  

 

Gregg, Hall och Hanton (2007) fann i sin studie att idrottare främst använde visualisering i 

form av MG-A. MG-A är en bred kategori som syftar till föreställningar av anspänning, oro, 

ängslan och avslappning vid tävlingsmoment. Vidare fann de att idrottare föreställde sig 

tävlingsmiljön och att de såg sig själva prestera i denna miljö. MacIntyre och Moran (2007a) 

fann i sin kvalitativa studie på olika elitidrottare att vissa av idrottarna undvek de misslyckade 

scenariona och såg sig själva lyckas perfekt, medan andra frivilligt föreställde sig hur saker 

gick fel under tävling för att förbereda sig för det värsta. De fann även att idrottarna använde 

sig av visualisering i form av KG och då främst strategier. Exempelvis föreställde en golfare 

sig vilken typ av sving han skulle använda och beroende på väder skulle han slå bollen på 

olika sätt. En slalomkanotist rapporterades visualisera hur kanoten rör sig i vattnet varje gång 
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denne paddlar (MacIntyre & Moran, 2007b). En motorsportsidrottare visualiserade hur hans 

nya växellåda såg ut, detta för att lära sig hur växlarna låg för att inte behöva tänka på det då 

han körde.  

 

Även MS visualisering användes av idrottarna i MacIntyre och Morans (2007a) studie. De 

fann även att vissa föreställde sig att de fick medalj eller stod på pallen, medan andra 

avsiktligt valde att inte föreställa sig en placering eller medalj. Både en golfare och en 

rugbyspelare berättade att de hellre föreställde sig ett vinnande slag eller vinnande drag som i 

sin tur leder till vinst, än att föreställa sig en trofé eller pallplats (MacIntyre & Moran, 2007a). 

MacIntyre och Moran (2007b) rapporterade även att slalomkanotister efter en tävling eller 

träning föreställde sig de bra och mindre bra delarna i loppet.   

 

 Sammanhang 

Hanrahan och Vergeer (2001) och Singer, Hausenblas och Janelle, (2001) har i sina studier 

visat att idrottare använder visualisering både vid träning och vid tävling. Liknande resultat 

har även visats i annan forskning (t.ex., White & Hardy, 1998). Dock fann Hall, Rodgers och 

Barr (1990) att idrottare oftare använder visualisering i relation till tävling än till träning. 

Samma resultat visades i MacIntyre och Morans (2007b) studie av slalomkanotister. Även 

dansare rapporteras använda visualisering före och under framträdande (Nordin & Cumming, 

2005a). I en review konkluderar Hall (2001) att idrottare oftare använder visualisering precis 

innan tävling än vid något annat tillfälle. I en studie på idrottare i modern femkamp fann dock 

Bertollo et al. (2009) att idrottarna använde sig mer av mental förberedelse och visualisering 

vid träning och före tävling, än under tävling. MacIntyre och Moran (2007b) fann att en 

slalomkanotist visualiserar i varje sammanhang denne paddlar, men även efter träning och 

tävling. Weibull (2005) och Olsson (2008) fann att idrottare använde visualisering efter 

träning, men inte i så stor utsträckning. 

 

Hanrahan och Vergeer (2001) visade i en studie på dansare att dessa använde visualisering 

både vid träning och vid tävling, men även under sin fritid. Salmon, Hall och Haslam (1994) 

fann att fotbollsspelare oftare använde visualisering utanför träning och tävling och att de 

använde det på flera olika platser så som i skolan, på jobbet och i hemmet. Även dansare 

rapporteras använda visualisering på flera olika platser och då framförallt i hemmet (Nordin & 

Cumming, 2005a). Flera studier visar att visualisering ofta används vid sänggående (t ex., 

Gregg et al., 2007; Hall et al., 1990). Studier har även visat att idrottare använder 

visualisering vid rehabilitering av skada (Evans, Hare, & Mullen, 2006). 

 

Syfte  

Idrottare kan använda visualisering för flera olika syften. Det kan till exempel användas för att 

öka teknik, bli bättre på ett visst skott eller för att få mer självförtroende och känna sig mer 

säker vid en prestation (Hall, 2001). Idrottare i modern femkamp använde visualisering bland 

annat för att förbättra teknik, öka motivation, analysera prestationsfel och för att höja 

självförtroende (Bertollo et al., 2009). Visualisering för att höja självförtroende rapporterades 

även av Nordin och Cumming (2005b) och Fish, Hall och Cumming (2004). Johnsson (2009) 

fann att dressyrryttare och dansare visualiserade främst i syfte att hitta rätt känsla. Gregg et al. 

(2007) rapporterade att idrottare inom friidrottsgrenen sjukamp använde visualisering för att 

sänka sin nervositet och anspänning innan tävling. White och Hardy (1998) rapporterade i en 

studie att slalomkanotister framförallt använde visualisering för att förbereda sig och då 

främst inför tävling. Evans, Jones och Mullen (2004) fann att en rugbyspelare använde 

visualisering främst för motivation och för att reglera anspänningsnivån. Johnsson (2009) 

fann att dressyrryttare ofta visualiserade i koncentrationssyfte. I en studie av Nordin och 
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Cumming (2005a) separerades de kognitiva och de motivationsdrivna anledningarna till 

idrottarnas visualiseringsanvändande. De kognitiva faktorerna handlade om inlärning, 

improvisering, koncentration, planering och ihågkomst. Detta för att känna sig säkra på sitt 

framträdande och för att vara väl förberedda inför prestation. De motivationsdrivna faktorerna 

handlade om nya tankar, känslor, koreografi, inspiration, rörelsekvalité och kommunikation 

med publiken. Dessa faktorer användes framförallt när träningen kändes jobbig och 

motivationen svek. Vissa dansare använde det för att komma igång i kroppen och menade att 

det kändes som att musklerna förberedde sig för det kommande arbetet.  

 

MacIntyre och Moran (2007a) fann att elitidrottare använder visualisering för att vända en 

negativ upplevelse till en positiv. Exempelvis beskriver en golfare hur denna misslyckats vid 

ett hål och för att ta bort de negativa känslorna kring hålet visualiserade han istället positivt 

för att klara det nästa gång. MacIntyre och Moran rapporterar vidare att elitidrottare som 

tappar kontrollen över en föreställning stannar upp i den och börjar om. Detta för att få en 

positiv utgång av föreställningen. Slalomkanotister rapporteras använda visualisering efter 

tävling och träning i syfte att se de bra och mindre bra delarna av loppet (MacIntyre & Moran, 

2007b). I en studie av Nordin och Cumming (2005a) visade det sig att dansare använder 

visualisering för psykisk och fysisk återhämtning och även för att läka skada. Green (1992) 

menar att idrottare bör använda visualisering i rehabiliteringssyfte vid en skada. Han menar 

att kroppen och tänkandet har ett samspel som bör användas för att en skada ska läka så 

optimalt som möjligt. Genom att visualisera att skadan läker kan tankarna påverka kroppen så 

att den mobiliserar sig för att läka skadan. 

 

   

Perspektiv och sinnen 

Vilket perspektiv som är mest fördelaktigt råder det delade meningar om inom 

visualiseringsforskningen. Enligt Smith (1987) är det inre perspektivet att föredra då detta är 

mest likt verkligheten. Även senare forskning har visat att elitidrottare visualiserar mer med 

det inre perspektivet än med det yttre perspektivet (Salmon et al., 1994). Dock rapporterar 

Hallman och Munroe-Chandler (2009) att ishockeymålvakter får klarast bilder vid 

visualisering från det yttre perspektivet. I en studie av Nordin och Cumming (2008) 

rapporteras det att dansare visualiserade både från ett inre och från ett yttre perspektiv. Flera 

dansare upplevde att de växlade mellan de olika perspektiven beroende på uppgift och 

sammanhang, vilket även visats i annan forskning (t.ex., Hardy & Callow, 1999). De sinnen 

som kan användas i visualisering är syn, hörsel, doft, smak, det taktila sinnet (känsel) och det 

kinestetiska sinnet. De vanligaste sinnena som används är syn och det kinestetiska sinnet 

(Murphy et al., 2008). Det kinestetiska sinnet används oberoende av perspektiv (White & 

Hardy, 1995; Bertillo et al., 2009). Sjukampare rapporterade visualisering som mest effektiv 

då den inkluderade både det kinetiska sinnet och synsinnet (Gregg et al., 2007). Gregg et al. 

rapporterar vidare att sjukampare till stor del använde hörselsinnet, då de i sina föreställningar 

kunde höra ljudet av rytmen vid idrottsutövande. Idrottare har i tidigare forskning rapporterats 

använda hörselsinnet vid visualisering. Bland annat fann Christensen och Weibull (2010) att 4 

av 5 styrkelyftare använde sig av hörselsinnet vid visualisering. Wallsbäck och Weibull 

(2010) fann att ishockeyspelare främst använde det visuella sinnet och hörselsinnet vid 

visualisering. Även White och Hardy (1998) fann att idrottare använde hörselsinnet men inte i 

så stor utsträckning.   

 

Effekt och frekvens 

Effekten av visualisering kan styras av visualiseringens relevans och kvalitet (Gregg et al., 

2007). Sjukampsidrottare har rapporterat att effekten av visualisering är större då den utförs 
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med en positiv attityd. De menar även att desto mer relevanta deras föreställningar är, desto 

mer effekt får de ut av dem. Vidare beskriver sjukampsidrottare att ju bättre visualisering de 

har, desto bättre går dess fysiska träning (Gregg et al., 2007). Studier har även visat att 

idrottares visualiseringsanvändande är starkt relaterat till deras tävlingsstandard. De som 

tävlar på nationell nivå använder visualisering mer frekvent och anser att visualisering är mer 

relevant för prestationen, än vad de som tävlar på hobby- eller lokalnivå gör (Cumming & 

Hall, 2002; Nordin & Cumming 2008). Sjukampare rapporteras av Gregg et al (2007) anse att 

visualisering gällande långsiktiga mål inte ger någon bra effekt strax innan en tävling. Istället 

ansågs den visualisering som var mest effektiv handla om prestationer inom en mycket snar 

framtid. Sjukamparna ansåg att det kinestetiska och det visuella sinnet gav de mest effektiva 

föreställningarna. Den mest effektiva visualiseringen ansågs ske i sammanhanget innan 

tävling och den minst effektiva innan träning.  

  

Att mäta visualiseringsupplevelser 

De flesta studier som gjorts inom visualisering är av kvantitativ modell. En nackdel med 

kvantitativa studier i form av enkätundersökningar är att resultaten kan bli ytliga och mindre 

djupgående än vid kvalitativa studier (Hassmen & Hassmen, 2008). Även reliabiliteten och 

validiteten kan påverkas vid en enkätundersökning då det finns risk för missförstånd och 

misstolkningar av deltagarna. Det mest använda mätinstrumentet av visualiseringsanvändning 

är Sport Imagery Questionnaire (SIQ; Hall et al., 1998). Det finns även olika modifierade 

versioner av SIQ (t.ex., i studier av Nordin & Cumming, 2008; Short, Smiley, & Ross-

Stewart, 2005). SIQ är en enkät med 30 frågor och mäter hur ofta en idrottare använder sig av 

olika visualiseringstyper. De olika visualiseringstyperna är de som tidigare beskrivits i den 

modifierade versionen av Paivios analytiska ramverk (Hall et al., 1998). Dock finns det en del 

begränsningar med, och kritik till detta instrument angående validiteten. Short et al. (2006) 

menar att en begränsning med instrumentet är att flera kategorier kan involveras i en och 

samma föreställning/visualiseringsupplevelse. Till exempel kan en ishockeyspelare föreställa 

sig att han tränar ett visst skott och upplever starkt självförtroende. Detta skulle innebära att 

flera olika typer användes samtidigt, men instrumentet tillåter endast en kategori per 

föreställning. Short et al. (2006) menar att vissa visualiseringsupplevelser är för komplexa för 

att passa in i någon av SIQ sex olika kategorier. En föreställning kan till exempel innehålla en 

tävlingsplan (KG) samtidigt som den innehåller målet att vinna (MS) och ett höjt 

självförtroende (MG). På så vis kan en föreställning delas in i flera kategorier, eller endast en 

kategori.  

 

Short et al. (2006) diskuterar även vad SIQ mäter och ifrågasätter om det är visualiseringens 

innehåll, dess funktion eller resultatet av visualisering. Många studier har använt SIQ för att ta 

reda på dessa olika delar, dock menar Short et al. (2006) att endast innehåll kan mätas genom 

SIQ. SIQ kan inte besvara varför en idrottare föreställer sig ett visst innehåll eller vilken 

riktning föreställningen har. Istället för att mäta hur ofta en idrottare använder sig av en viss 

föreställning för en specifik sak/uppgift, mäter SIQ bara frekvensen av hur ofta en idrottare 

använder ett visst innehåll som hamnar i en viss kategori av föreställningar. En annan 

begränsning är MG-A kategorin, då vissa studier har visat att denna kategori blir förvirrande i 

resultaten då den både kan betyda anspänning, oro, ängslan och/eller avslappning vid 

tävlingsmoment. Oro eller ängslan inför ett tävlingsmoment kan vara motsatsen till att känna 

sig avslappnad. Dessa tre känslor kan helt enkelt skilja sig för mycket åt för att vara i samma 

kategori (Short et al., 2006). 

 

Kvalitativa undersökningar i form av intervjuer är också vanligt förekommande inom 

visualiseringsforskningen (t ex. Nordin & Cumming, 2005a; Hanrahan & Vergeer, 2001; 
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Gregg et al., 2007). En fördel med en kvalitativ studie är att svaren är mer djupgående än vid 

en kvantitativ studie. Vid kvalitativ studie i form av intervju får varje individ chans att fråga 

den som leder intervjun angående tolkning av ställda frågor och så vidare. Detta gör även att 

feltolkningar lättare undviks och validiteten ökar (Hassmen & Hassmen, 2008). Nordin och 

Cumming (2005a) utgick i sin kvalitativa studie på dansare ifrån Munroe et al. (2000) 

Analytisk referensram för idrottares visualiseringsanvändande. Denna referensram övergriper 

en stor del av en idrottares visualiseringsupplevelser, men för att ta reda på hur dansarna 

använde visualiseringen tillsattes kategorin Hur. Denna delades sedan in i visualiseringstyp 

och visualiseringens karaktär. På så vis fick de en klar bild över dansarnas 

visualiseringsanvändande. 

 

The Individual Profile of Imagery Experiences in Sport (IPIES; Weibull, 2008b) är ett 

instrument som bygger på den Analytiska referensramen för idrottares 

visualiseringsanvändande (Munroe et al., 2000) och Model of Key Elements of an Imagery 

Training Program (Morris et al., 2005). IPIES är en enkät vilken används som en intervju. Det 

huvudsakliga syftet med IPIES är att undersöka idrottares visualiseringsupplevelser. Detta 

instrument går kvalitativt in på djupet av idrottares visualiseringsupplevelser med hänsyn till 

sammanhang, vad, varför och hur de visualiserar. Då visualisering är ett mycket komplext 

område som upplevs olika av alla individer, kan det vara av högre validitetsgrad att undersöka 

individers visualiseringsmönster kvalitativt. Dock finns det en risk med det lilla urvalet vid 

kvalitativa studier och då dessa inte klarar av att fånga en lika bra helhetssyn av populationen 

som en kvantitativ studie gör (Hassmen & Hassmen, 2008). 
  

The survey of imagery experiences in sport (SIES; Weibull & Wallsbeck, 2009; Wallsbeck & 

Weibull, 2009; Bilaga 1) är ett kvantitativt instrument som är utvecklat från IPIES. Detta 

instrument går, precis som IPIES, in på djupet av en idrottares visualiseringsupplevelse, men 

då det är kvantitativt kan det utföras på ett större urval. SIES är ett relativt nytt instrument och 

endast ett fåtal studier har utförts med hjälp av instrumentet. Johnsson (2009) gjorde en studie 

där dansares och dressyrryttares visualiseringsupplevelser jämfördes med hjälp av SIES. 

Signifikanta skillnader kunde ses mellan idrotternas användande av visualiseringsmönster i 

relation till sammanhang, syfte, sinnen och perspektiv. Starka korrelationer mellan frekvens, 

avsiktlighet och effekt visades i resultaten. Dock var urvalet i denna studie mycket ojämnt 

fördelat, då det förekom betydligt fler ryttare än dansare i studien. Resultatet av innehållet i 

idrottarnas föreställningar bör även diskuteras huruvida dessa är föreställningar eller 

sinnesstämningar då den föreställning som användes mest av idrottarna var glädje. Då en 

individ föreställer sig glädje bör innehållet beskrivas i form av hur föreställningen glädje ser 

ut eller känns. En annan studie som utförts med SIES som instrument är Hagen och Liljas 

(2009) studie på junior- kontra seniorfotbollsspelare. I studien fann de att både junior- och 

seniorspelarna använde mest visualisering innan träning och tävling. Självförtroende och 

koncentration var de vanligast förekommande syftena till visualisering. Hagen och Lilja 

(2009) fann att den vanligaste föreställningen hos seniorerna var ”avslappnad” och ”taggad”. 

Här uppkommer samma problem som i Johnssons (2009) studie, angående om innehållet är 

föreställningar eller sinnesstämningar. Både i Johnssons (2009) studie och Hagen och Liljas 

(2009) studie kan därför deltagarnas förståelse för visualisering ifrågasättas. Hagen och Lilja 

(2009) fann även att flera spelare hade svårt att uppskatta effekten av visualiseringen. 

Wallsbeck och Weibull (2009b) gjorde med hjälp av SIES en studie på ishockeyspelare där de 

fann att dessa använde visualisering mer i relation till tävling än till träning och det vanligaste 

syftet till att visualisera var självförtroende. Studien visade även att vissa 

visualiseringsmönster hade en negativ effekt, medan andra visualiseringsmönster ansågs ge en 

positiv effekt. Wallsbeck och Weibull (2009b) fann i sin studie att flera idrottare hade svårt att 
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förstå begreppet visualisering och visualiseringsmönster. Vissa föreställningar var även 

svårtydda huruvida dessa var föreställningar eller saker som idrottaren utförde på riktigt. 

Exempelvis förekom föreställningen stretchning, om detta är en föreställning eller bara en 

övning som utförs ansågs oklart. 

 

Tidigare forskning har innefattat många olika sporter och ett visst mönster i idrottares 

visualiseringsupplevelser kan urskiljas. Blakeslee och Goff (2007) föreslår att dressyrryttares 

visualiseringsfärdigheter bör skilja sig från andra sporter som inte involverar ett djur. Därför 

är det av intresse att undersöka dessa idrottares visualiseringsupplevelser. Enligt Murphy et al. 

(2008) finns det ett behov av ett instrument som tar hänsyn till visualiseringstyp, funktion och 

dess resultat. SIES behandlar stora delar av en idrottares visualiseringsmönster och ger därför 

en klar och övergripande bild av en idrottares visualiseringsupplevelser inkluderat 

visualiseringstyp, funktion och dess resultat. SIES är dock ett relativt nytt mätinstrument som 

bör studeras närmare. Det har i tidigare forskning visats sig att det funnits vissa svårigheter att 

förstå SIES. Idrottarna som deltagit har bland annat haft svårt att skilja mellan innehåll och 

syften, samt haft svårt att uppskatta effekt. Genom att ta reda på idrottares förståelse och 

upplevelse av instrumentet på kvalitativ basis, kan instrumentet utvecklas för att öka i 

validitet och reliabilitet vid kvantitativa studier. 

 

Syften 

Syftena med denna studie var att: (1) studera elitdressyrryttares visualiseringsupplevelser (2) 

att studera elitdressyrryttares förståelse och (3) upplevelse av instrumentet The survey of 

imagery experiences in sport (SIES; Weibull & Wallsbeck, 2009a; Wallsbeck & Weibull, 

2009b; Bilaga 1). 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Deltagarna som ingick i studien var elitdressyryttare varav 5 tävlade på internationell nivå och 

4 på Nationell nivå. Dessa bestod av 8 kvinnor och en man. Deltagarna hade ett ålderspann 

mellan 18 och 50 år (M = 32.89, SD = 13.69). Av deltagarna uppgav en att denna tränade 

mellan 10-14 timmar per vecka och 8 personer uppgav att de tränade mer än 18 timmar per 

vecka. 

 

Instrument 

I denna studie användes dels The survey of imagery experiences in sport (SIES; Weibull & 

Wallsbeck, 2009a; Wallsbeck & Weibull, 2009b; Bilaga 1) och dels intervjuades deltagarna. 

SIES är utvecklat från Individual Profile of Imagery Experiences in Sport (IPIES; Weibull, 

2008b) och är en enkät som deltagarna själva fyller i. Syftet med SIES är att undersöka 

visualiseringsupplevelser hos idrottare. 

 

Del 1 innehåller bakgrundsfrågor som handlar om deltagarnas ålder, kön, huvudidrott, 

tävlingsnivå och träningstid per vecka. Sedan följer en sida med information om visualisering 

och hur SIES skall fyllas i och därefter ett exempel på hur SIES kan fyllas i.  

 

Del 2 innehåller 3 skalor och information och svarsalternativ till del 3. SIES innehåller en 

frekvensskala (1 = väldigt sällan; 10 = väldigt ofta), en effektskala (-10 = väldigt stor negativ 

effekt; 1 = väldigt liten negativ effekt; 0 = ingen effekt; 1 = väldigt liten positiv effekt; 10 = 

väldigt stor positiv effekt). Det finns 11 svarsalternativ för syften, t.ex. motivation, teknik, 

självförtroende självkänsla. Det finns också plats för idrottarna själva att skriva dit syften som 
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inte finns med bland alternativen. Även de sex olika sinnena och två perspektiven (kan välja 

mellan ett inre perspektiv, yttre perspektiv och att växla mellan perspektiven) finns med i 

denna del.  

 

Del 3 handlar om idrottarens egna upplevelser av visualisering. Sammanhangen som tas upp 

är före träning, under träning, direkt efter träning, före tävling, under tävling, direkt efter 

träning samt utanför träning och tävling. Idrottarna skall sedan fylla i vilket/vilka 

visualiseringsmönster de upplever. Det vill säga i vilket/vilka sammanhang de visualiserar, 

vad de visualiserar i varje specifikt sammanhang, för vilka syften, vilka sinnen de inkluderar, 

vilket perspektiv om synsinnet använts, samt upplevd frekvens och upplevd effekt av 

visualiseringsmönstret i det specifika sammanhanget. 

 

Efter att deltagaren själv fyllt i SIES genomförs en semistrukturerad intervju (se Bilaga 2) där 

deltagaren besvarar frågor gällande förståelse och upplevelse av SIES (t.ex., Hur väl förstod 

du instruktionerna till SIES?; Hur upplever du att det var att fylla i SIES?). Tillsist ställs 

frågor angående den nuvarande förståelsen av SIES (t.ex., Upplever du att din förståelse för 

SIES har förändrats sedan du fyllde i enkäten själv, i så fall hur har din förståelse förändrats?).   

 

Procedur 

De 9 deltagarna valdes ut genom bekvämlighetsurval, kontaktades via telefon och tillfrågades 

om de ville ställa upp på en intervju angående dressyrryttares visualiseringsupplevelser. Alla 

tillfrågade tackade ja och tid och plats bestämdes gemensamt. Alla intervjuer utfördes i 

deltagarens hem eller i det stall där deltagaren arbetar. Enkäten tog mellan 10 till 40 minuter 

att fylla i och hela intervjutillfället varade mellan 40 till 90 minuter. Alla deltagare fick ett 

informationsbrev innehållande information om studiens syfte samt telefonnummer och e-

mailadress till kontaktperson och handledare (se Bilaga 2). Deltagarna skrev även under ett 

informerat samtycke (se Bilaga 2) innehållande information om studien samt etisk 

information, t.ex. att resultatet kommer att behandlas konfidentiellt och att deltagaren har rätt 

att dra sig ur studien när som helst utan några konsekvenser. 

Intervjutillfället inleddes med att enkäten SIES förklarades kort av intervjuledaren. Deltagaren 

fick sedan läsa instruktionerna till SIES och därefter fylla i enkäten självständigt med 

möjlighet att fråga intervjuledaren om något var oklart. Efter att deltagaren själv fyllt i SIES 

genomfördes en semistrukturerad intervju vilken spelades in. Deltagaren fick då besvara 

frågor gällande förståelse och upplevelse av SIES och dess instruktioner (se Bilaga 2). 

Därefter fylldes en ny SIES i av intervjuledaren som bad deltagaren berätta mer om 

föreställningar i de olika sammanhangen och om dennas upplevda syften, sinnen, effekt och 

frekvens. De frågeställningar som tas upp i SIES ställdes muntligt. När SIES hade fyllts i igen 

ställdes en sista fråga angående huruvida deltagarens förståelse för SIES förändrats efter 

intervjun (se Bilaga 2). 

 

Dataanalys 

Datan från denna studie analyserades dels kvalitativt och dels kvantitativt. I den kvalitativa 

delen analyserade enkätsvar och data från transkriberade intervjuer. Den kvantitativa analysen 

användes för att jämföra likhetsgraden av visualiseringsmönstren från de två mätningarna och 

för att bestämma medelvärde och standardavvikelse. Analysmetoderna presenteras nedan. 

 

Kvalitativ analys  

Enkätsvaren från den enkät som deltagarna fyllde i tillsammans med intervjuledaren delades 

in i kategorier efter sammanhang, innehåll, syften, sinnen, perspektiv, frekvens och effekt. 

Dessa sammanställdes och analyserades utifrån det sammanlagda urvalet, deltagare och 
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sammanhang (se Bilaga 3 och 5). Intervjuerna angående förståelse och upplevelse av SIES 

transkriberades och analyserades med deduktiv och induktiv metod (Hassmen & Hassmen, 

2008) i form av rådata, teman och kategorier. Varje fråga ansågs som en kategori och rådata 

från denna delades in i teman (se Bilaga 4). 

 

Kvantitativ analys 

Medelvärden och standardavvikelser på ålder, frekvens och effekt räknades ut med hjälp av 

statistikprogrammet Statistical Package of Social Sience (SPSS 16.0). De 

visualiseringsmönster som uppkom då deltagaren själv fyllde i SIES och de 

visualiseringsmönster som uppkom då intervjuledaren tillsammans med deltagaren fyllde i 

enkäten jämfördes med formeln för content overlap (Krahe, 1986). Krahe (1986) använde 

denna metod för att undersöka om det fanns något samband mellan beteende i olika 

situationer. Likhetsgraden (content overlap) definierades då som antalet likheter de olika 

mätningarna delade i relation till det totala antalet funktioner de två situationerna hade, detta 

genom formeln: 

 

 
 

 

Formeln fungerar som så att r(i, j) = likhet mellan situationerna i och j: vilket varierar mellan 

0 och 1; nc(i, j) = antal identiska kategorier i situation i och j; n(i) = antal kategorier i situation 

i; n(j) = antal kategorier i situation j. Innehållets likhet kan variera mellan 1.0 (100 % likhet) 

till 0.0 (ingen likhet). Formeln har tidigare använts i idrottspsykologiska studier. Hanin och 

Stambulova (2002) använde denna metod då de analyserade känslor före, under och efter 

idrottares bästa och sämsta prestation. Metoden har även tidigare använts för att analysera 

visualiseringsmönster i en magisteruppsats av Wallsbeck (2009). I denna studie användes 

formeln för content overlap för att analysera hur väl de individuella profiler som skapades när 

deltagarna själva fyllde i SIES stämde överens med de individuella profiler som skapades när 

deltagarna fyllde i SIES tillsammans med intervjuledaren. Detta i relation till innehåll, syfte, 

sinne, perspektiv, frekvens och effekt. Om alla de 6 kategorierna var identiska i första och 

andra mätningen blev den totala likheten 1.0. Då en av kategorierna förändrats mellan 

mätningarna blir likheten mindre än 1.0. Om ett innehåll, det vill säga vad, förändrats eller ett 

nytt tillkommit ansågs detta ha 0.0 likhet med förra. I de fall då ett innehåll var oförändrat 

men frekvens, effekt, syfte eller sinne hade förändrats ansågs detta vara en olikhet och en 

beräkning av likhetsgrad genomfördes. 

 

 

Resultat 

Alla de 9 deltagarna i studien uppgav att de använde visualisering. Sammanlagt användes 85 

stycken visualiseringsmönster i de olika sammanhangen. Av dessa var vissa identiska, medan 

flera av dem skiljde sig åt på olika sätt. Av de 85 visualiseringsmönstren ansågs 82 

visualiseringsmönster ge en positiv effekt, eller ingen effekt alls medan 3 

visualiseringsmönster ansågs ge negativ effekt. 

 

Innehåll 

Resultat visar att flera av de 9 deltagarnas innehåll var identiska eller liknande till viss grad 

varandra, men även flera individuella innehåll uppkom. Det mest förekommande innehållet 

var Genomför en/flera rörelser (8; se Bilaga 3). Det näst vanligast förekommande innehållet 

var Rider om delar som gått bra (7) tätt följt av föreställningen Rider programmet perfekt (6). 
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I de olika sammanhangen kunde även lika innehåll urskiljas. Innan träning och under träning 

var den vanligast förekommande innehållet Genomför en/flera rörelser (4; se Bilaga 3). 

Under träning var även innehållet Hästen går jättebra (3) vanligt förekommande. Efter 

träning var det vanligast förekommande innehållet Går igenom passet (4) följt av Rider om 

delar som gått bra (3) tätt följt av bland annat Rider om delar som gått mindre bra (2). Innan 

tävling var det mest förekommande innehållet Rider programmet perfekt (6) och under tävling 

var det mest förekommande innehållet Nästa rörelse (3; se Bilaga 3) Efter tävling var det 

vanligaste innehållet Rider om delar som gått bra (4) och utanför träning och tävling var det 

vanligaste innehållet Framtida mål (3; se Bilaga 3). Tre innehåll upplevdes ge negativ effekt, 

dessa var Skräckscenario, Rider programmet och småfel uppkommer och Det som gick dåligt.  

 

Sammanhang 

Det sammanhang som dressyrryttarna använde flest visualiseringsmönster i var innan tävling 

då 16 visualiseringsmönster registrerades (se Bilaga 3). Efter det användes flest 

visualiseringsmönster i sammanhanget innan träning (14 visualiseringsmönster) tätt följt av 

sammanhanget efter träning (13 visualiseringsmönster). Det sammanhang där minst 

visualiseringsmönster användes var under tävling då endast 7 visualiseringsmönster användes. 

De tre visualiseringsmönster som ansågs ge negativ effekt förekom innan träning, innan 

tävling och efter tävling. 

 

Syften 

Totalt sett visualiserade dressyrryttarna främst för syftet hitta rätt känsla då detta sammanlagt 

användes i 37 visualiseringsmönster. Efter detta användes syftena självförtroende (29 

visualiseringsmönster) och koncentration (27 visualiseringsmönster) främst, tätt följt av 

syftena teknik (25 visualiseringsmönster) och problemlösning (24 visualiseringsmönster). Det 

ej redan befintliga syftet förbättring (2 visualiseringsmönster) rapporterades av två deltagare.  

Ingen av deltagarna visualiserade i syfte att läka skada (se Bilaga 3). Sett till sammanhang 

användes visualisering innan träning främst för syftet teknik (8 visualiseringsmönster), under 

träning för syftet att hitta rätt känsla (7 visualiseringsmönster) och efter träning och efter 

tävling främst för syftet problemlösning (7 visualiseringsmönster efter träning ;9 

visualiseringsmönster efter tävling). Innan tävling användes visualisering främst för syftet 

koncentration (11 visualiseringsmönster) tätt följt av syftet självförtroende (10 

visualiseringsmönster). Under tävling användes visualisering främst för syftet koncentration 

(6 visualiseringsmönster) och utanför träning och tävling användes visualisering främst för 

syftet motivation (7 visualiseringsmönster; se Bilaga 3). De tre visualiseringsmönster som 

ansågs ge en negativ effekt användes inte för några syften. 
 

Sinnen 

Det sinne som användes mest av dressyryttarna var det kinestetiska sinnet, vilket användes i 

80 visualiseringsmönster. Det visuella sinnet (synen) användes i 78 av de 85 

visualiseringsmönstren. Det taktila sinnet användes i 45 visualiseringsmönster och 

hörselsinnet användes i 36 visualiseringsmönster. De sinnen som användes minst var doft (4 

visualiseringsmönster) och smak (1 visualiseringsmönster). Alla de 9 deltagarna använde sig 

av sinnet syn och det kinestetiska sinnet i minst 2 visualiseringsmönster. Hörselsinnet 

användes minst i ett visualiseringsmönster av 8 deltagare och det taktila sinnet användes i 

minst 2 visualiseringsmönster av 6 deltagare. Sinnet doft användes av 2 deltagare i minst ett 

visualiseringsmönster och sinnet smak användes i ett visualiseringsmönster av en deltagare  

 

 

Perspektiv 
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Av de 78 visualiseringsmönster som det visuella sinnet användes i, användes det inre 

perspektivet i 10 visualiseringsmönster och det yttre perspektivet i 7 visualiseringsmönster. I 

61 av de 78 visualiseringsmönstren uppgav deltagarna att de växlade mellan det inre och det 

yttre perspektivet (se Bilaga 3). Det inre perspektivet användes av 6 deltagare, det yttre 

perspektivet användes av 4 deltagare och 8 deltagare uppgav att de växlade mellan 

perspektiven. 

 

Frekvens 

Medelfrekvensen för hur ofta föreställningarna upplevdes i de olika sammanhangen var 7,91 

(M = 7.91, SD = 2.53). Det sammanhang som upplevdes ha högst effekt bland deltagarna är 

under tävling (M = 9,71, SD = 0.76) och det sammanhang som upplevdes ha lägst frekvens är 

innan träning (M = 5.92, SD = 2.70; se Bilaga 5). 

  

Effekt 

Den upplevda medeleffekten hos deltagarna var 7.40 (M = 7.40, SD = 3.64). Det 

sammanhanget med högst medeleffekt var träning (M = 8.92, SD = 1.24) detta tätt följt av 

sammanhanget under tävling (M = 8.86, SD = 1.46). Det sammanhang då 

visualiseringsmönstren ansågs ge mist effekt är innan träning (M = 5.93, SD = 4.95; se Bilaga 

5). Tre deltagare upplevde visualiseringsmönster som gav negativ effekt. 

 

Förståelse av instruktioner till SIES 

Förståelsen av instruktionerna till SIES kunde delas in i följande teman: Jag förstod dom bra 

(7), Instruktionerna var bra (3) och Instruktionerna var ganska bra (1). Vid reflektion kring 

eventuella oklarheter i instruktionerna uppkom följande teman: Inga oklarheter (7), Oklarhet 

huruvida sammanhang kan lämnas tomma (1) och Oklarhet gällande frekvens (1). Trots att 

deltagarna ansåg att de förstod instruktionerna fanns det en liten oklarhet gällande frekvensen, 

om denna relaterades till sammanhang eller till tillfället då visualisering användes (se Bilaga 

4).  En oklarhet uppkom då deltagaren ej upplevde någon visualisering i ett visst 

sammanhang. Deltagaren visste inte att alla sammanhang ej behöver fyllas i (se Bilaga 4). 

Gällande reflektion kring delar som var användbara för att förstå SIES uppkom följande 

teman: Exemplet hjälpte mig att förstå (6), Instruktionerna var klara/ tydliga (2), Förklaring 

av sinnena (2) och Intervjuledarens förklaring (1). Flera av deltagarna tyckte att exemplet var 

bra för att öka förståelse för hur SIES skall användas. En deltagare beskrev det på följande 

sätt:  

 

”Ja, det var ju ett bra exempel som förtydliga också… Ja man såg liksom 

mönstret, hur tanken var eller hur mönstret skulle kunna va” 

 

Även förklaringen av vad sinnenas förkortningar stod för ansågs av några deltagare vara 

mycket bra då vissa sinnen var nya för dem (se Bilaga 4). 

 

Upplevelse av att fylla i SIES 

Reflektionerna av deltagarnas upplevelser av att fylla i SIES kunde delas in i följande teman: 

Svårt att skriva ner föreställningar (3), Fick tänka till angående vad som visualiseras (2), 

Rädd att fylla i för mycket (1), Lätt (1) och Ganska lätt (1). Flera deltagare upplevde att det 

var svårt att fylla i SIES på grund av att de inte var vana vid att tänka på deras 

visualiseringsupplevelser, en deltagare beskrev: ”Det var svårt för att man tänker inte på det, 

eller jag gör inte det annars” En deltagare upplevde att det var svårt att veta hur mycket som 

skulle fyllas i och hur ingående beskrivningarna av visualiseringen skulle vara, medan andra 

upplevde att det var lätt att fylla i SIES.  
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Vid reflektion kring eventuella oklarheter gällande hur deltagaren skulle fylla i SIES kunde 

följande teman urskiljas: Uppskattning av effekt och/eller frekvens (5), Inga oklarheter (4), 

Oklarhet angående rader (1) och Tittade inte på enkätens syften (1). Oklarheterna handlade 

främst om effekt och/ eller frekvens. Flera deltagare upplevde att det var svårt att uppskatta 

hur hög frekvens ett visualiseringsmönster hade och hur stor effekt den gav, en deltagare 

beskrev: ”Ibland vet man ju verkligen inte vilken effekt det har och så ska man ändå liksom 

uppskatta det”  

 

Förändring i förståelse av SIES 

Resultaten visar följande teman inom förändring i förståelse av SIES: Förstod mer då vi 

diskuterade föreställningar (12), Lättare andra gången (4), Nej (3), Nej, inte så mycket (1), 

Lättare att hitta syfte (1), Kom på nya mönster (1), Klarare bild över hur den ska fyllas i (1), 

Missuppfatta sammanhang (1) och Förstod frekvensskalan bättre (1). Flera av deltagarna 

tyckte att det var lättare att fylla i enkäten då de kunde diskutera den med intervjuledaren och 

att det därför var lättare att fylla i den andra gången. Några upplevde även att det var lättare 

att fylla i andra gången då de fått lite mer tid till att tänka över dess visualiseringsupplevelser. 

Deltagarna uppgav att det var lättare att hitta syften, att fler visualiseringsmönster uppkom 

och att de fått en klarare bild över hur den skulle fyllas i. Dock upplevde flera deltagare att 

deras förståelse för hur enkäten skulle fyllas i ej hade förändrats sedan de fyllde i den själva. 

En deltagare upplevde att denna förstod sammanhanget under tävling bättre andra gången, då 

denna tidigare uppfattat sammanhanget under tävling som större än själva tävlingsmomentet, 

t.ex. inkluderat förberedelse och framridningsbanan. En annan deltagare upplevde att denna 

förstod frekvensskalan bättre vid andra tillfället (se Bilaga 4). 

 

Likhetsgrad (overlap) 

Tjugo av de 85 visualiseringsmönster som uppkom vid andra mätningen hade en viss grad av 

likhet från första mätningen. Tabell 1 nedan visar deltagare, vilket visualiseringsmönster det 

gäller och grad av likhet på dessa 20 visualiseringsmönster. Alla deltagare kunde som mest 

rapportera 14 visualiseringsmönster. Sammanhang 1 och 2 står för visualiseringsmönstren 

innan träning, sammanhang 3 och 4 för visualiseringsmönstren under träning, sammanhang 11 

och 12 för visualiseringsmönstren efter tävling och så vidare. 

 

Tabell 1. Likhetsgrad som uppkom mellan de två mätningarna i relation till deltagare och 

sammanhang.  

Deltagare Sammanhang Likhetsgrad 

1 1 0.65 

1 11 0.61 

1 13 0.84 

2 9 0.63 

2 11 0.67 

2 13 0.62 

3 7 0.78 

4 1 0.72 

4 3 0.62 

5 13 0.53 

6 1 0.62 

6 3 0.43 

6 7 0.80 
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7 7 0.55 

7 13 0.50 

8 3 0.86 

8 13 0.59 

9 1 0.32 

9 6 0.31 

9 9 0.60 

 

Resultatet visar att alla deltagare hade minst ett visualiseringsmönster som till stor del liknade 

visualiseringsmönstret från första mätningen. Inget visualiseringsmönster hade en total grad 

av likhet, utan alla hade på något vis förändrats. Den största graden av likhet var 0.80 det vill 

säga 80 procents likhet. Av dessa 20 visualiseringsmönster var den mista graden av likhet 

0.31 det vill säga 31 procents likhet (se Tabell1). Dock uppkom det 65 av 85 

visualiseringsmönster med 0.0 i grad av likhet.  

 

Vid likhetstest visades stora skillnader i innehåll mellan de två mätningarna. I de enkäter som 

deltagarna själva fyllt i fanns sju innehåll som av författaren inte anses vara visualisering. 

Exempel på dessa är: Nöjd/inte nöjd med träningen i sammanhanget efter träning och 

innehållet Spänd och förväntansfull innan tävling (se Bilaga 5).   

 

Diskussion 

Syftena med denna studie var att: (1) studera elitdressyrryttares visualiseringsupplevelser, (2) 

att studera elitdressyrryttares förståelse och (3) upplevelse av instrumentet The survey of 

imagery experiences in sport (SIES; Weibull & Wallsbeck, 2009; Wallsbeck & Weibull, 

2009; Bilaga 1).     

 

Elitdressyrryttares visualiseringsmönster 

 

Innehåll 

Precis som den Analytiska referensramen för visualiseringsupplevelser (Weibull, 2009) 

föreslår har flera individuella, men även lika innehåll framkommit i denna studie. Det innehåll 

som visualiserades främst var Genomför en/flera rörelser. Dressyrryttaren planerar alltså sin 

ritt genom att föreställa sig hur rörelsen ska utföras innan den genomförs. Detta ligger i linje 

med KG visualisering vilket inkluderar planering och strategier. Liknande resultat har visats 

av bland annat MacIntyre och Moran (2007b) som rapporterade att en slalomkanotist 

visualiserade hur kanoten kommer röra sig i vattnet varje gång kanotisten paddlade. För att få 

en klarare bild av innehållet är det viktigt att ta hänsyn till sammanhanget som föreställningen 

sker i. Genomför en/flera rörelser var det mest vanligt förekommande innehållet i 

sammanhangen innan träning och under träning. De syften som användes främst innan och 

under träning var teknik, problemlösning och hitta rätt känsla. Innehållet Genomför en/flera 

rörelser var alltså inte en plan inför tävling, utan användes mer i teknik- eller inlärningssyfte. 

Rider programmet helt perfekt var även det ett mycket vanligt förekommande innehåll, 

föreställningar om perfekta prestationer har visats i tidigare forskning (t ex. MacIntyre & 

Moran, 2007a). Intressant är att detta innehåll förekom uteslutande i sammanhanget innan 

tävling och det är säkerligen ingen slump att de syften som deltagarna främst använde innan 

tävling var koncentration, självförtroende och motivation. Visualisering för att höja 

självförtroende är vanligt och har rapporterats i bland annat Nordin och Cumming (2005b) 

och Fish et al. (2004). I motsats till resultaten i denna studie fann Gregg et al. (2007) att 

idrottare främst använde visualisering med föreställningar om anspänning, oro, ängslan och 

avslappning vid tävlingsmoment (MG-A). Innehållet Rider om delar som gått bra var också 
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ett vanligt innehåll som främst förekom i sammanhangen efter träning och efter tävling. 

Dessa föreställningar syftar alltså till en redan utförd prestation och även detta ligger i linje 

med tidigare forskning av MacIntyre och Moran (2007b) som fann att slalomkanotister 

föreställer sig de bra och mindre bra delarna i loppet efter en tävling eller träning. 

Elitdressyrryttarna använde även innehållen Rider om delar som gått mindre bra och Rider 

om delar som gått fel fram tills de går bra men i en mindre utsträckning. Under tävling var 

det mest använda innehållet Nästa rörelse och i sammanhanget utanför träning och tävling 

var Framtida mål det innehåll som framkom främst. Gregg et al. (2007) fann att idrottare 

föreställde sig tävlingsmiljön och att de såg sig själva prestera i denna miljö. Innehållet Rider 

programmet på tävlingsbanan uppkom i två visualiseringsmönster och även andra innehåll 

gällande tävlingsplatsen och tävlingsdagen uppkom i denna studie.  

 

Andra innehåll var bland annat: Prisutdelning, blågul rosett, Rider programmet, småfel 

kommer upp, Ibland skräckscenario och Rider programmet helt perfekt till musik. Innehåll 

med priser och prisutdelning förekom i ett visualiseringsmönster i denna studie, detta har även 

visats i tidigare forskning då vissa idrottare föreställer sig att de får medalj eller står på pallen 

(MacIntyre & Moran 2007a). Även föreställningar av fel som uppkommer och så kallade 

skräckscenarion har rapporteras av MacIntyre och Moran (2007a) som dels fann att idrottare 

frivilligt föreställde sig det värsta som kunde hända. I övrigt fann de att idrottare försökte 

undvika misslyckade scenarion då de gav negativ effekt. Rider programmet perfekt till musik 

är ett intressant innehåll då det direkt inkluderar hörselsinnet. Denna studie har även visat att 

hörselsinnet är väl använt bland dressyrryttarna. Idrottare har i tidigare forskning rapporterats 

använda hörselsinnet vid visualisering, men inte i så stor utsträckning (White & Hardy, 1998).     

 

Sammanhang 

Resultatet visar att det sammanhang som dressyrryttarna använde flest visualiseringsmönster i 

var innan tävling. Liknande resultat har visats i tidigare forskning av bland annat Hall et al. 

(1990). Då det sammanhang som flest visualiseringsmönster uppkom i var innan tävling bör 

dressyrryttarna i denna studie framförallt använda visualiseringen som en förberedelse för 

kommande prestation. Prestationsförberedande visualisering ha även visats i tidigare 

forskning (t ex. Munroe et al, 2000). Sammanhanget innan träning var det sammanhang som 

näst flest visualiseringsmönster användes i och även detta överensstämmer med tidigare 

studier (Hanrahan & Vergeer, 2001; Singer et al., 2001). Det sammanhang då dressyrryttarna 

använde minst visualiseringsmönster var under tävling. Detta resultat överensstämmer med 

Bertollo et al. (2009) som fann att idrottarna använde sig mer av mental förberedelse och 

visualisering vid träning och före tävling, än vid tävling. Salmon et al. (1994) fann att 

fotbollsspelare ofta använder visualisering utanför träning och tävling. Liknande resultat har 

även rapporterats av bland annat Hanrahan och Vergeer (2001) samt Nordin och Cumming 

(2005a). Även i denna studie visades att sammanhanget utanför träning och tävling användes 

av flera dressyrryttare.  

Tidigare forskning (t ex. Weibull, 2005; Olsson, 2008) har funnit att idrottare använder 

visualisering efter träning, men inte i så stor utsträckning. I denna studie visades hela 13 

visualiseringsmönster i sammanhanget efter träning. Vilket tyder på att dressyrryttarna 

använde visualisering i relativt stor utsträckning även efter träning. Så varför använder 

dressyrryttarna så mycket visualisering i detta sammanhang? Syftet som användes flest gånger 

i sammanhanget efter träning var problemlösning, vilket användes hela 7 gånger. Då 

dressyren handlar om kommunikation mellan häst och ryttare uppkommer det lätt 

missförstånd vilket leder till problem. Föreställningarna efter träning handlade främst om 

igenomgång av passat, att ryttaren visualiserar hur denna rider igenom delar av passet som 

gått bra eller mindre bra. Alltså verkar det som att dressyrryttarna efter träning främst 
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föreställer sig delar ur träningspasset som gått bra eller mindre bra, för att se en lösning på hur 

dessa kan göras bättre. Föreställningarna i detta sammanhang skulle kunna bero på att det 

verbalt inte går att kommunicera med en häst, vilket leder till att problemlösningen måste 

komma från ryttaren själv. Efter träning finns tid för att planera hur nästa träning skall utföras 

för att undvika eller lösa problemen.    

Syfte 

Resultatet visar att dressyrryttarna främst visualiserade i syfte att hitta rätt känsla. Johnsson 

(2009) fann samma resultat i sin studie på dressyrryttare och pardansare. Då både dressyr och 

pardans involverar två individer kan det tänkas att båda dessa idrotter till stor del kräver 

känsla. Då musik inkluderas i dressyren kan känsla tänkas bli mycket väsentlig då rätt rörelse 

skall göras vid rätt tillfälle i musiken.  

 

Visualisering i syfte att höja självförtroende visade sig i denna studie vara mycket vanligt 

bland dressyrryttarna och framförallt i sammanhanget innan tävling. Intressant är att det just 

är i detta sammanhang som höjt självförtroende premieras som syfte. Det kan tänkas att dessa 

föreställningar användes för att ryttarna ville öka prestationsförmågan och känna sig mer 

säkra inför prestation. Detta ligger i linje med tidigare forskning, White och Hardy (1998) och 

Hall (2001) rapporterar att idrottare visualiserar höjt själförtroende för att känna sig mer säker 

vid en prestation.  

 

Även den Analytiska referensramen för idrottares visualiseringsanvändande (Munroe et al, 

2000) föreslår prestationshöjning som en anledning till varför idrottare visualiserar. 

Koncentration var även det ett vanligt syfte till visualisering och var även det ofta relaterat till 

sammanhanget innan tävling. Samma resultat visades i Johnsson (2009). Visualisering i 

koncentrationssyfte har även rapporterats i White och Hardy (1998). Visualisering i 

koncentrationssyfte kan relateras till de kognitiva anledningarna till idrottares 

visualiseringsanvändande. De kognitiva faktorerna handlar om inlärning, improvisering, 

koncentration, memorering och planering (Nordin & Cumming, 2005a). Dessa används i syfte 

att öka en prestationsförmåga och att vara förberedd inför framträdande. I denna studie 

användes syftet koncentration främst innan tävling, vilket i förhållande till tidigare forskning 

starkt kan relateras till dressyrryttarnas förberedelse inför prestation. 

 

Visualisering med syftena teknik och problemlösning var även mycket vanligt förekommande 

bland dressyrryttarna. Syfte att förbättra en teknik är vanligt förekommande inom idrotten 

(Hall, 2001). MacIntyre och Moran (2007a) har rapporterat visualisering i syftet 

problemlösning och då genom att idrottare visualiserar något som gått fel tills det går bra. 

Även denna studie har visat föreställningar om hur något som gått fel utförs korrekt, till 

exempel föreställde sig en dressyrryttare Rider om delar som gått fel fram tills de går bra. 

Dressyr är en mycket teknisk sport och om ett missförstånd uppstår mellan ryttare och häst 

leder det lätt till problem. 

 

Perspektiv och sinnen 

Resultatet i denna studie visar att det inre perspektivet användes i något fler 

visualiseringsmönster än det yttre, vilket överrensstämmer med tidigare forskning av bland 

annat Salmon et al. (1994). Dock visade det sig att dressyrryttarna i flest 

visualiseringsmönster växlade mellan det inre och det yttre perspektivet. Dansare i Nordin och 

Cummings (2008) studie har visat samma resultat. I dressyr skall två individer samarbeta för 

att prestera, mycket handlar om teknik och känsla. Vid tävlingsmoment gäller det även att 

memorera en bana. Domarna bedömer sedan det de ser, alltså kvaliteten i uppvisningen. Då 

både känsla, takt och utseendet i framförandet är mycket viktigt och då uppvisningen kan ses 
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från både ryttares och domares perspektiv, kan det tänkas att växling mellan perspektiven kan 

ge den mest fördelaktiga bilden och därför premieras detta av ryttare.  

 

De sinnen som främst användes av dressyrryttarna var det kinestetiska sinnet och det visuella 

sinnet, samma resultat har visats i tidigare forskning (Murphy et al., 2008). Dock var det 

kinestetiska sinnet till viss del mer använt än det visuella sinnet och även det taktila sinnet 

användes mycket av dressyrryttarna. Återigen kan en koppling göras till känslan i dressyren, 

då även det mest använda syftet var att hitta rätt känsla. Visualisering av känslan av hur det 

ska kännas, skulle möjligtvis inom dressyren kunna anses vara viktigare, än visualisering av 

hur det ser ut. Visualisering är därför ett olämpligt ord för en föreställning då visualisering 

inte behöver inkludera det visuella sinnet. Hörselsinnet användes i en relativt stor utsträckning 

utav dressyrryttarna. Flera av deltagarna i studien tävlar eller har tävlat kür, det vill säga ett 

program som utförs till musik. Musiken och programmets rörelser skall följa varandra i takt 

och intensitet. På så vis blir förmodligen hörselsinnet mer viktigt i denna sport. Även utan 

musiken används sinnet och vanligt är att ryttaren i föreställningen hör takten och rytmen som 

hästen har. Liknande resultat har visats i tidigare forskning där bland annat sjukampare 

använde hörselsinnet i sina föreställningar för att höra rytmen. Idrottare har i tidigare 

forskning rapporterats använda hörselsinnet i stor utsträckning vid visualisering (Christensen 

& Weibull, 2010; Wallsbeck & Weibull, 2010). Även White och Hardy (1998) fann att 

idrottare använde hörselsinnet men inte i så stor utsträckning.  

 

Frekvens och Effekt 

Medelfrekvensen för hur ofta dressyrryttarna upplevde att de visualiserade var relativt hög, 

7,91 av 10. Dess upplevda medeleffekt var även den hög och låg på 7,40 av 10. Detta visar att 

dressyrryttarna använde sig av mycket visualisering och att de till stor del upplevde att den 

hade positiva effekter (även överlag höga positiva effekter). Alla dressyrryttare tävlade på 

minst nationell nivå och enligt tidigare forskning använder de som tävlar på nationell nivå 

visualisering mer frekvent och anser att visualisering är mer relevant för prestationen än de 

som tävlar på lägre nivå (Cumming & Hall, 2002). Visualiseringen i sammanhanget under 

tävling ansågs ge en mycket stor effekt och hade även en hög frekvens. Dock ansågs 

visualisering i sammanhanget under träning vara det som gav mest effekt. Gregg et al. (2007) 

rapporterar att den mest effektiva visualiseringen sker innan tävling och den minst effektiva 

innan träning. Denna studie visade även att visualisering är mycket effektivt innan tävling och 

att det innan träning anses ge minst effekt.   

 

Tre visualiseringsmönster ansågs ha en negativ effekt, ett av dessa var Det som gick dåligt. 

Liknande visualiseringsmönster så som Delar som var mindre bra eller Rider igenom rörelser 

som gått mindre bra användes också men ansågs då ge en positiv effekt. Detta 

överensstämmer med Short et al. (2002) rapport om visualiseringsriktningar. Short et al. 

(2002) menar att visualisering kan påverka en prestation positivt eller negativt, men att 

negativ visualisering inte måste leda till ett negativt resultat, precis som positiv visualisering 

inte nödvändigtvis leder till ett positivt resultat. Alltså kan ett innehåll som Delar som var 

mindre bra ses som ett negativ innehåll men användas i ett positivt syfte och därför ge ett 

positivt resultat. Detta beror på hur individen tolkar föreställningen, hur denna klarar av att 

kontrollera föreställningen och vilket resultat denne vill att föreställningen skall ge. Enligt den 

Analytiska referensramen för visualiseringsupplevelser kan ett visualiseringsmönster 

användas frivilligt eller upplevas spontant. De visualiseringsmönster som ansågs ge en 

negativ effekt i denna studie hade inga syften. Det kan då tänkas att dessa 

visualiseringsmönster uppkom spontant och kunde därför inte helt kontrolleras av deltagaren. 

De visualiseringsmönster med positiv effekt som liknade visualiseringsmönstren med negativ 
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effekt användes för ett eller flera syften och kan därför ha använts frivilligt med åtminstone en 

viss grad av kontroll. 

 

Elitdressyrryttares förståelse och upplevelse av SIES 

 

Förståelse av SIES 

Deltagarna ansåg att de förstod instruktionerna till SIES väl. Flera av dem ansåg att det inte 

fanns några oklarheter i dem och några få fann vissa delar mer eller mindre oklara. Oklarheten 

som fanns gällde dels huruvida sammanhang kan lämnas tomma eller inte. De sammanhang 

som enkäten tar upp används inte alltid av alla idrottare och därför kan ett sammanhang 

utelämnas om deltagaren anser att denna inte visualiserar i det sammanhanget. Detta var alltså 

för en deltagare oklart och bör kanske förtydligas i instruktionerna i SIES. Dock är det redan i 

instruktionerna markerat med fet stil och understruket att de sammanhang som ingen 

visualisering upplevs i skall lämnas tomma. En påminnelse i del 2, skalor information och 

svarsalternativ skulle kunna vara en lösning. Det fanns även oklarheter gällande frekvensen 

och huruvida denna skall relateras till hur ofta innehållet uppkommer i sammanhanget alltså 

t.ex. hur många gånger under träning en viss föreställning uppkommer (t ex. en specifik 

föreställning som används 10 gånger under en träning ger 10 i frekvens), eller om frekvensen 

skall relateras till hur ofta föreställningen finns med i sammanhanget över huvud taget (t ex. 

en specifik föreställning används en gång under tävling, vid varje tävling ger 10 i frekvens). 

Störst blir problematiken i sammanhangen utanför träning och tävling då relation till frekvens 

blir väldigt bred, är en gång i timmen, en gång om dagen eller en gång i veckan ofta? I 

enkätens instruktioner är informationen om detta otydlig. I del 1 med information och 

anvisningar om hur enkäten skall fyllas i står det: ”Frekvens: Här rapporterar idrottaren hur 

ofta idrottaren använder detta specifika visualiseringsmönster i detta sammanhang” Detta ger 

en fri tolkning huruvida frekvens sätts för hur många gånger det förekommer under 

sammanhanget eller hur många gånger det förekommer i sammanhanget. I exemplet som 

följer är informationen mer otydlig, här beskrivs hur en tennisspelare fyller i enkäten och hur 

han tänker då han uppskattar frekvensen: ”Kalle känner att han använder 

visualiseringsmönstret ofta i detta sammanhang och skriver därför en 8 under frekvens”, ”Han 

upplever detta visualiseringsmönster sällan och anger 3 under frekvens” och till sist: ”Han 

upplever detta visualiseringsmönster ibland och skriver därför en 4 under frekvens”. I det 

första exemplet råder det inget tvivel om att frekvens på något sätt skall sättas i relation till 

sammanhang, men de två senare exemplen ger ingen indikation på detta. Då deltagaren själv 

får bestämma hur frekvensen skall uppskattas blir reliabiliteten och validiteten påverkad då 

det är svårt att veta exakt vad det är för frekvens som mäts och om den mäts på ett bra sätt.   

 

Flera av deltagarna ansåg att exemplet var till stor hjälp i deras förståelse för hur SIES skulle 

fyllas i. Dock speglar exemplet inte till fullo hur enkäten skall fyllas i. Som nämnts tidigare 

skall sammanhang då ingen visualisering upplevs ej fyllas i, detta visas inte i exemplet. 

Dessutom kan ett eller två visualiseringsmönster fyllas i per sammanhang, i exemplet visas 

bara hur ett sammanhang fyllts i. För att underlätta förståelse och för att utveckla SIES vore 

det bra att förtydliga exemplet med ett sammanhang som är tomt, ett som innehåller ett 

visualiseringsmönster och ett som innehåller två visualiseringsmönster. Förklaringen av 

sinnenas förkortning ansågs av vissa deltagare hjälpa dem förstå hur instrumentet skulle fyllas 

i, speciellt då vissa sinnen tidigare varit okända för dem. 

 

Upplevelse av SIES 

Resultatet visar att några av deltagarna upplevde att det var svårt att fylla i SIES då de tyckte 

det var svårt att skriva ner sina föreställningar. De upplevde inte att själva enkäten var svår att 
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fylla i, men att det var svårt att tänka till angående vad de föreställde sig. Visualisering är ett 

komplext ämne och flera av deltagarna uppgav att de använde visualisering utan att direkt 

reflektera över det, då de menade att det blivit deras vardag, något de alltid gör. En deltagare 

upplevde att denne fyllde i för mycket och för många visualiseringsmönster, då det i exemplet 

visas ganska kortfattade föreställningar (se Bilaga 4). Ett problem med SIES är att det endast 

kan inkludera 14 visualiseringsmönster. Om någon av deltagarna använde sig av fler än 14 

visualiseringsmönster kan detta inte redovisas på grund av instrumentets begränsning. Dock 

bör det ligga i åtanke att detta instrument är utformat för att deltagaren självständigt skall fylla 

i det som en enkät. Kvantitativa studier går inte in på djupet så som en kvalitativ studie gör. 

Fjorton visualiseringsmönster ger i kvantitativt syfte en bred bild över de vanligast 

förekommande visualiseringsmönstren. 

 

När det gäller deltagarnas upplevelse av oklarheter angående ifyllnad av SIES visar resultatet 

att flera upplevde att det var svårt att uppskatta effekt och frekvens (se Bilaga 4). Dels kan det 

vara svårt att uppskatta hur ofta visualisering används och som diskuterats innan finns det 

oklarheter i instrumentet vad det gäller hur frekvensen skall uppskattas. Effekt kan även det 

vara svårt att uppskatta, några deltagare menade att vissa föreställningar alltid förekommer i 

ett visst sammanhang och att de därför inte vet hur effekt skulle påverkas om föreställningen 

uteblev. Svårigheter att uppskatta effekt och frekvens uppmärksammades även av Hagen och 

Lilja (2009). Även oklarheter angående hur raderna skulle följas beroende på hur många 

visualiseringsmönster deltagaren uppgav var en oklarhet. Detta borde dock kunna lösas med 

den förtydning av exemplet som ovan beskrivits. En oklarhet, eller missförstånd som uppkom 

handlade om syftena. En deltagare uppgav att denna först inte tittade på enkätens syfte utan 

själv skrev ner de syften som upplevdes. Detta berodde på att deltagaren missat att enkätens 

syften skulle användas i första hand, om inte eget syfte stämde bättre. Kanske skulle även 

detta kunna förtydligas i enkätens instruktioner. 

 

Förändring i förståelse av SIES 

Vid andra tillfället fylldes enkäten i av intervjuledaren vilket gjorde att visualiseringsmönstren 

diskuterades fram innan de skrevs ner i enkäten. De flesta deltagarna upplevde inte att dess 

förståelse av SIES hade förändrats från att de fyllde SIES i själva tills att intervjuledaren och 

deltagaren fyllt i SIES tillsammans. Dock ansåg flera att det var mycket lättare att fylla i andra 

gången eftersom de då hade en chans att diskutera sina föreställningar med intervjuledaren. 

Enkäten kräver en viss eftertänksamhet och vissa tyckte att det var svårt att själva kortfattat 

skriva ner sina föreställningar. En deltagare tyckte att det var lättare att komma på syften 

andra gången, en deltagare rapporterade att den kom på nya visualiseringsmönster och en 

annan deltagare ansåg att det andra gången blev mer klart hur enkäten skulle fyllas i. En 

deltagare upplevde att denna fick en bättre förståelse för frekvensskalan vid andra tillfället. 

Att enkäten upplevdes som lättare andra gången verkar alltså bero på att deltagarna hade 

chans att fråga intervjuledaren mer ingående och att de fick hjälp med att sammanfatta sina 

innehåll. Även om endast en deltagare uppgav att fler visualiseringsmönster uppkom hade alla 

deltagare minst ett visualiseringsmönster som var nytt, detta kommer diskuteras nedan. 

Svaren som uppkom vid andra mätningen var mer djupgående då beskrivningarna av innehåll 

var tydligare och alla innehåll var föreställningar. Detta visar dels att enkäten kräver en viss 

kunskap om visualisering och det visar även på skillnaden mellan att endast lämna ut en enkät 

och att utföra en intervju. Den första enkäten fylldes i självständigt efter en kort förklaring. 

Några av svaren blev lite mer generella och mindre djupgående, vilket ofta händer i en 

kvantitativ studie. Den andra enkäten fylldes i som av intervjuledaren och gav möjlighet för 

diskussion med intervjuledare vilket gav deltagaren tid att tänka efter och sätta ord på sina 

tankar.  
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Likhetsgrad 

Resultatet visar att 65 av de 85 visualiseringsmönster som uppkom inte hade någon grad av 

likhet. Medan det var 20 av de 85 visualiseringsmönster som hade en viss grad av likhet. 

Detta visar att visualiseringsmönstren till stor del förändrats från den första mätningen till den 

andra. Denna skillnad kan relateras till skillnaden mellan enkätmetod kontra intervjumetod då 

deltagarna dessutom uppgav att det var lättare då enkäten fylldes i med intervjumetod. 

Intervjumetoden ger ett större djup och denna mätning gav deltagarna tid att tänka efter och 

att ställa frågor som gjorde att nya visualiseringsmönster kom fram och tidigare försvann. 

Denna förändring beror troligtvis på att diskussionen ökade deltagarnas medvetenhet och 

förståelse av visualiseringsmönster. I Johnsson (2009), Hagen och Lilja (2009) och Wallsbeck 

och Weibulls (2009b) studier med SIES som instrument framkom innehåll som bör 

ifrågasättas huruvida dessa var föreställningar, sinnestämningar eller saker/övningar som 

utfördes/skulle utföras. Vid jämförelse av deltagarnas två enkäter i denna studie visade det sig 

att i de enkäter som deltagarna själva fyllt i fanns några få innehåll vilka inte kan ses som 

visualisering utan antingen var en sinnestämning eller något som utfördes fysiskt, exempel är 

innehållet Nöjd/inte nöjd med träningen i sammanhanget efter träning och innehållet Spänd 

och förväntansfull innan tävling. Detta trots att deltagarna fick en kort förklaring av enkäten 

och dessutom uppmanades att läsa instruktionerna noggrant. I den enkät som deltagare och 

intervjuledare fyllt i tillsammans fanns däremot inga oklara föreställningar. Detta kan vara en 

av orsakerna till skillnaden mellan enkät ett och två.  

      

Diskussion kring den Analytiska referensramen för visualiseringsupplevelser 

Precis som den Analytiska referensramen för visualiseringsupplevelser (Weibull, 2009) visar, 

har denna studie med hjälp av SIES åskådliggjort att ett visualiseringsmönster är 

multidimensionellt vad det gäller innehåll, funktioner, sinnen, perspektiv, känslor, frekvens 

och effekt. De är individuella, men kan upplevas på liknande sätt av andra då det till exempel 

gäller sammanhang, syfte och sinnen. Visualiseringsmönstren antas ha upplevts frivilligt och 

spontant då både visualiseringsmönster med syfte och positiv effekt uppkommit och 

visualiseringsmönster utan syfte och med negativ effekt uppkommit. Visualiseringsmönstren 

förändrades mätningarna emellan, vilket antas bero på att deltagarnas förståelse och 

medvetenhet ökat. 

  

Metoddiskussion 

Antalet deltagare i studien berodde på att populationen elitdressyrryttare är relativt liten. Även 

avstånd till elitdressyrryttare och studiens tidsram gjorde att författaren valde att avgränsa 

antalet deltagare. Resultatet visade att 9 elitdressyrryttare använde relativt mycket 

visualisering och författaren kan inte uttala sig om övriga elitdressyrryttare i Sverige. 

 

Enligt Murphy et al. (2008) finns det ett behov av ett instrument som tar hänsyn till 

visualiseringstyp, funktion och dess resultat. SIES (Weibull & Wallsbeck, 2009; Wallsbeck & 

Weibull, 2009) visade sig vara ett mycket bra instrument för att mäta elitdressyrryttares 

visualiseringsupplevelser, vilket inkluderar visualiseringstyp, funktion och dess resultat. 

Informationen från SIES som fylldes i tillsammans med intervjuledaren var tydlig och ligger i 

linje med tidigare forskning. SIES är dock utformat på så vis att deltagaren självständigt skall 

fylla den som en enkät, men för att utveckla instrumentet studerades även elitdressyrryttares 

förståelse och upplevelse av SIES genom intervju. Resultaten visade att deltagarna förstod 

instruktionerna väl och upplevde att de förstod hur SIES skulle fyllas i. Dock uppkom en del 

oklarheter angående bland annat frekvens och effekt som bör beaktas för vidare utveckling av 

instrumentet.  
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Flera visualiseringsmönster förändrades mellan den första och den andra mätningen. Detta 

visades med hjälp av ett likhetsgradstest (content overlap). Då innehållet i 

visualiseringsmönstret förändrats ansågs hela visualiseringsmönstret vara förändrat. Vissa 

innehåll ansågs dock, trots en liten förändring av formuleringen, vara så lika att de räknades 

som oförändrat. Detta är en bedömningsfråga som endast författaren kunde påverka. Även 

detta bör beaktas då färre likheter hade uppkommit om bedömningen ej gjorts och endast 

identiska innehåll räknats.     

 

Sammanfattning 

Resultatet av denna studie visar att en undersökning med hjälp av instrumentet SIES (Weibull 

& Wallsbeck, 2009; Wallsbeck & Weibull, 2009) gav en mycket ingående bild av 

elitdressyrryttarnas visualiseringsupplevelser. Alla de 9 deltagarna använde sig av 

visualisering i olika utsträckning. Som nämnts tidigare föreslår Blakeslee och Goff (2007) att 

dressyrryttares visualiseringsfärdigheter bör skilja sig från andra sporter som inte involverar 

ett djur. Innehållen i visualiseringsmönstren skiljer sig självklart gentemot andra sporter på 

grund av idrottsspecifika olikheter. Dock kan innehållens karaktär kopplas till tidigare 

forskning av andra sporter. Vad det gäller syften finns en del olikheter jämfört med tidigare 

forskning av andra sporter, men även en del likheter. Dressyrryttare verkar till skillnad från 

andra sporter visualisera främst för att hitta rätt känsla. Dock visualiserade dressyrryttarna till 

stor del för att höja självförtroende och förbättra koncentration som också är vanligt 

förekommande i andra sporter.  

De vanligaste sinnena som rapporterats i tidigare forskning är det visuella sinnet och det 

kinestetiska sinnet, vilket ligger i linje med tidigare forskning. Även hörselsinnet var mycket 

väl använt hos dressyrryttarna. Det vanligast förekommande perspektivet råder det delade 

meningar om i tidigare forskning. Vissa studier visar dock precis som denna studie, att en 

växling mellan perspektiven är vanligast förekommande. Både negativa och positiva 

visualiseringsmönster rapporterades, de negativa utan syfte. Detta tyder på att instrumentet 

även kan visa på spontan och frivillig visualisering, då visualisering utan syfte kan anses som 

spontan. Liknade innehåll upplevdes också med både negativ och positiv effekt. 

Likhetsgradstest (content overlap) visade skillnad och likheter mellan de två mätningarna. 

Detta visade att endast 20 av 85 visualiseringsmönster liknade det tidigare 

visualiseringsmönstret till viss del, inget visualiseringsmönster var identiskt.  

SIES anses av författaren ge en mycket bra och övergripande bild av idrottares 

visualiseringsupplevelser. Resultaten var lätta att hantera och gav mycket information. Delar 

av informationen om elitdressyrryttarnas visualiseringsupplevelser kunde kopplas till tidigare 

forskning, men även särskiljas från denna. Instruktionerna till SIES förstods bra av deltagarna 

och endast några få oklarheter rapporterades. Exemplet i instruktionerna hjälpte flera 

deltagare att öka sin förståelse för hur SIES skall fyllas i, dock anser författaren att detta bör 

förtydligas ytterligare genom tydligare exempel på hur ifyllnaden skall ske.  

 

Deltagarna upplevde att det var ganska lätt till lätt att fylla i SIES, dock fanns några oklarheter 

gällande bland annat uppskattning av effekt och frekvens. En instruktion om huruvida 

frekvensen skall uppskattas utifrån hur många gånger föreställningen uppkommer under 

sammanhanget eller hur många gånger den förekommer i sammanhanget, anser författaren 

borde läggas till. Deltagarna upplevde att det var lättare att fylla i enkäten andra gången då de 

fick diskutera sina föreställningar, svaren var även vid detta tillfälle till viss del klarare. Alla 

deltagarna uppgav att de förstod informationsdelen som förklarade visualisering, trots detta 

uppkom innehåll som inte anses vara visualisering. Detta tror dock författaren beror på 
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bristande kunskap av visualisering, vilket kan bero på att informationen i enkäten inte nådde 

fram. Då även tidigare studier där SIES använts har visat problematik angående innehållen 

bör detta sättas i fokus för en utveckling av instrumentets validitet. En mer tydlig förklaring 

av begreppet visualisering skulle kunna vara en lösning. I övrigt fungerade instrumentet SIES 

mycket bra och med några små modifieringar tror författaren att även studier då deltagaren 

självständigt fyller i enkäten kan ge lika korrekta resultat. 

 

Implikationer 

Denna studie inkluderade 9 elitdressyrryttare. Resultaten visade att alla, mer eller mindre, 

använde sig av visualisering i relation till deras idrott. Visualisering verkar alltså vara mer 

eller mindre känt hos dressyrryttare. Intressant är att endast tre visualiseringsmönster som 

uppkom ansågs ge en negativ effekt och framkom utan syfte. Medan hela 82 

visualiseringsmönster ansågs ge en positiv effekt och användes för ett eller flera syften. 

Visualisering med positiv effekt kan vara ett mycket användbart komplement till fysisk 

träning. Då dessa elitdressyrryttare redan till stor del använder positiv visualisering kan det 

tänkas att ökad medvetenhet och fortsatt visualiseringsträning skulle kunna ge dem en mycket 

positiv prestationsökning. Det syftet som användes flest gånger utav elitdressyrryttarna var att 

hitta rätt känsla, detta syfte har tidigare rapporterats som vanligt förekommande bland 

pardansare. Dressyr är även detta en sport som involverar två individer, takt och ibland musik. 

Syftet hitta rätt känsla kan därför antas vara karaktäristiskt för sporter som involverar två 

individer som samarbetar genom takt och/eller känsla. 

 

Deltagarna i studien uppgav att det var intressant att sätta ord på sina föreställningar och att de 

då blev mer medvetna om dem. Hos flera deltagare uppkom nya visualiseringsmönster i nya 

sammanhang vid den andra mätningen. Detta kan förhoppningsvis inspirera deltagarna till att 

bli mer medvetna om sin visualisering och till att använda visualisering mer avsiktligt och 

mer frekvent. En liknande studie skulle därför med fördel kunna utföras på elitsatsande 

dressyrryttare för att senare kunna hjälpa dem att öka medvetenhet och förståelse kring 

visualiseringsanvändandets påverkan på prestationen.  

 

Framtida forskning 

Blakeslee och Goff (2007) föreslår att dressyrryttares visualiseringsfärdigheter bör skilja sig 

från andra sporter som inte involverar ett djur. Denna studie har visat att det finns skillnader i 

användning av visualisering hos dressyrryttare gentemot andra sporter. Dock visades det även 

att delar av resultatet överrensstämmer med tidigare forskning. Det skulle vara mycket 

intressant att se vidareforskning kring dressyrryttares visualiseringsupplevelser och om det 

finns skillnader i visualiseringsanvändandet beroende på tävlingsnivå eller träningsmängd. 

Även skillnad mellan visualiseringsupplevelser vid förberedelser inför kür kontra 

förberedelser inför tävling utan musik.  

 

Enligt Murphy et al. (2008) finns det ett behov av ett instrument som tar hänsyn till 

visualiseringstyp, funktion och dess resultat. Framtida veteskapliga studier kan med fördel 

använda SIES, då det har kapacitet att mäta delar av samtliga dimensioner i ett 

visualiseringsmönster och dessutom på kvantitativ nivå, vilket kan ge statistiskt mätbara 

resultat som kan kopplas till populationen. Genom detta tillvägagångssätt blir även 

deltagarnas visualiseringsupplevelser tydliga, samt skillnader och likheter blir åskådliga. 

Dock kan SIES med fördel, efter förtydligande av bland annat visualiseringsbegrepp som 

frekvens och effekt, återigen testas genom intervjuer för att undvika missförstånd vid 

enkätundersökning. Även en kvantitativ undersökning som endast undersöker hur väl 
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deltagarna förstår hur SIES skall fyllas i skulle ge en mycket bra grund för vidare utveckling 

av instrumentet.  

 

Tidigare forskning har visat att visualisering kan används för att läka och förhindra 

idrottsskada. Ingen i denna studie använde visualisering i detta syfte, dock var ingen i denna 

studie skadad. Det vore därför intressant att studera idrottare som använt visualisering för att 

komma tillbaka till idrotten efter en skada, eller att följa en idrottares rehabiliteringsprocess 

och se hur visualiseringsträning skulle kunna påverka processen. Vidare skulle forskning på 

ryttares visualiseringsanvändande vid utebliven träning på grund av egen skada eller skadad 

häst vara mycket intressant att jämföra med andra idrottares visualisering vid skada eller 

utebliven träning. 

 

Studien visar att SIES är ett instrument som, med några modifieringar och förtydligande, med 

fördel kan användas vid enkätundersökning av idrottares visualiseringsupplevelser. Det 

behandlar flera dimensioner av ett visualiseringsmönster och tar hänsyn till fler aspekter än 

något annat kvantitativt instrument inom visualiseringsanvändning. 

 

Författaren hoppas även med denna studie väcka intresse för vidare forskning av 

visualiseringsupplevelser hos såväl dressyrryttare som andra idrottare.  
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Enkäten för Visualiseringsupplevelser i Idrotten 
 (The survey of imagery experiences in sport) 

 

© Weibull & Wallsbeck, 2009 

Bakgrundsinformation 
 

 

1. Datum: __________ 
 

2. Ålder: __________ 
 

3. Kön: □ Man □ Kvinna □ 
 

4. Vilken är din huvudidrott?: ______________________________ 
 

5. Var vänlig och markera din nuvarande tävlingsnivå 

□ Lokal (t.ex. distrikt, regionala tävlingar) 

□ Nationell (t.ex. nationella tävlingar) 

□ Internationell (t.ex. internationella tävlingar) 

 

6. Hur många timmar per vecka lägger du vanligtvis ned på idrott (idrottsträningar, övrig träning och tävlingar)? 

□ Mindre än 10 timmar per vecka 

□ Mellan 10 och 14 timmar per vecka 

□ Mellan 15 och 18 timmar per vecka 

□ Mer än 18 timmar per vecka 
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Information 
Enkäten för Visualiseringsupplevelser i Idrott (EVI) är ett nytt mätinstrument för att undersöka visualiseringsupplevelser i idrotten. Det går ut på att du 
rapporterar den visualisering du generellt upplever i relation till din idrott. 

 

Visualisering. “Visualisering är skapandet eller återskapandet av erfarenheter med hjälp av sina sinnen och kan ske i frånvaron av de riktiga stimuliorsaker 
som normalt associeras med den faktiska erfarenheten” 

 

Sinnen. Visuell visualisering inkluderar synen (dvs. att du ser bilder när du visualiserar, t.ex. hur bollen flyger i luften, dina motståndare); kinestetisk 

visualisering inkluderar upplevelser av muskelkänslor (t.ex., att du känner hur musklerna arbetar under slaget); taktil visualisering inkluderar yttre känsel, 
känseln mot din hud (t.ex., att du känner hur 

klubban ligger i din hand). När du visualiserar kan du även inkludera ljud (t.ex., hör publiken innan du ska slå); dofter (t.ex., känner doften av nyklippt gräs) 

och smaker (t.ex. känner den salta smaken av svett). 

 

Inre och Yttre perspektiv. Om du inkluderar syn i din visualisering kan du se bilderna från ett inre eller yttre perspektiv. Antingen använder du ett inre 

perspektiv när du visualiserar, vilket innebär att du ser dig själv från samma perspektiv som om upplevelsen hade varit i verkliga livet, eller så använder du ett 
yttre perspektiv där du ser dig själv utifrån (som att se dig själv på film). Det är också möjligt att växla mellan de två olika visualiseringsperspektiven. 

 

Det finns inget rätt eller fel sätt att visualisera på. Allt du behöver göra är att ärligt bedöma dina visualiseringsupplevelser som du generellt upplever. 

 

Så här fyller du i: 
Sammanhang: Du rapporterar i vilket eller vilka sammanhang du upplever visualisering. Du kan också uppleva flera olika visualiseringsmönster i samma 

sammanhang. 
Vad: Här ska du beskriva vad du visualiserar, du ska sammanfatta själva innehållet i din visualisering i det specifika sammanhanget, det du faktiskt 

föreställer dig. Några exempel på innehåll är: en tidigare lyckad prestation, ett bra skott, spelar bra, det jag gjorde dåligt och sen hur jag skulle vilja göra det. 

Sammanfatta innehållet i din visualisering, det du föreställer dig. 
Syften: Här rapporterar du om du använder visualisering för något syfte och i så fall för vilket/vilka syften. Om du upplever din visualisering utan syfte anger 

du inget syfte (förslag på syften finns i del 2). 

Sinnen: Här kryssar du för de sinnen som du inkluderar i din visualisering. 

Perspektiv: Här kryssar du för vilket eller vilka perspektiv du ser föreställningarna från: inre/yttre (om du inkluderar syn i din visualisering). Om du växlar 
mellan båda perspektiven i det specifika visualiseringsmönstret kryssar du för båda. Visualisering kan även upplevas utan att man ser bilder och då väljer du 

inte heller något perspektiv (dvs, kryssar inte för något perspektiv). 

Frekvens: Här rapporterar du hur ofta du använder detta specifika visualiseringsmönster i detta sammanhang (se skalan under Skalor i del 2). 
Effekt: Här fyller du i om visualiseringsmönstret har en positiv, negativ eller ingen effekt i detta sammanhang (se skalan under Skalor i del 2). 

Du fyller i den visualisering du generellt upplever. Om du inte upplever visualisering i ett sammanhang ska du inte fylla i något där, du ska alltså 

lämna den raden tom. 
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Exempel: 

Kalle spelar tennis och använder visualisering innan tävling. I omklädningsrummet innan en match visualiserar han att han slår en bra forehand för att höja 
sitt självförtroende inför den kommande matchen. Han ser när han träffar bollen, hör ljudet av att racket träffar bollen och känner även hur racket ligger i 

hans hand (taktilt) när han slår en bra forehand. Kalle känner inte att han inkluderar de andra sinnena såsom doft och smak i hans visualisering. Han ser 

föreställningen inifrån som han gör när han spelar (inre perspektiv). Kalle känner att han använder visualiseringsmönstret ofta i detta sammanhang och 
skriver därför en 8 under frekvens. Han känner att när han visualiserar en bra forehand innan matcher får det en ganska positiv effekt på hans självförtroende 

(+5). Så här såg Kalles visualiseringsmönster innan tävling ut: 

Sammanhang Vad (Beskriv det du föreställer dig med minst två ord) Syfte/n (Välj syfte/n från del 2) Sinnen och perspektiv Frekvens Effekt 

Innan träning En bra forehand Självförtroende Syn (inre pers X, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

8 5 

 
Kalle upplever också ett visualiseringsmönster under tävling. Här föreställer han sig hur han slår bollen i nät. Han känner hur det känns i kroppen 

(kinestetiskt) när han slår bollen i nät och hur det ser ut. Han ser det hända både inifrån sig själv (inre) och utifrån sig själv (yttre) och växlar mellan 

perspektiven. Han upplever detta visualiseringsmönster sällan och anger 3 under frekvens. Kalle upplever att detta visualiseringsmönster har en väldigt 

negativ effekt och han skriver därför -10. Detta visualiseringsmönster under tävling ser ut på följande sätt: 

Sammanhang Vad (Beskriv det du föreställer dig med minst två ord) Syfte/n (Välj syfte/n från del 2) Sinnen och perspektiv Frekvens Effekt 

Under träning Slår bollen i nät ----------- Syn (inre pers □, yttre pers □, växlarX) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

3 -10 

 

Kalle upplever ett visualiseringsmönster utanför träning och tävling, där han föreställer sig bra och dåliga bolldueller från förra matchen. Detta 
föreställer han sig för att både höja sin anspänning och höja sitt självförtroende. Han inkluderar enbart synen och ser det från ett yttre perspektiv. Han 

upplever detta visualiseringsmönster ibland och skriver därför en 4 under frekvens, effekten är varken positiv eller negativ och han skriver därför 0 på effekt. 

Detta visualiseringsmönster ser ut på följande sätt: 

Sammanhang Vad (Beskriv det du föreställer dig med minst två ord) Syfte/n (Välj syfte/n från del 2) Sinnen och perspektiv Frekvens Effekt 

Utanför 

träning och 

tävling 

Bra och dåliga bolldueller  Självförtroende 

Höja anspänning 

Syn (inre pers □, yttre pers X, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

3 -10 

 
Upplever du visualisering i relation till din idrott?  □ Ja □ Nej, Om ja, gå vidare till del 2 och 3. 
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Del 2. Skalor, information och svarsalternativ till del 3 

 

 

Vad Syften 

 

Sinnen Perspektiv 

(Om du 

inkluderar syn) 

Frekvensskala 

 

Effektskala 

 

Under Vad 

beskriver du vad 

du visualiserar.  

 

Motivation  

Teknik 

Självförtroende 

Självkänsla 

Strategi/taktik 

Koncentration 

Läka skada 

Sänka anspänning 

Höja anspänning 

Hitta rätt känsla 

Problemlösning 

 

Vid annat syfte än vad 

angivet ovan vänligen 

fyll i: 

________________ 

 

________________ 

 

Syn 

 

Kin = Kinestetisk 

(Muskelkänslor) 

 

Tak = Taktilt (Känsel, 

t.ex. att du känner 

klubban i din hand) 

 

Ljud 

 

Doft 

 

Smak 

 

Inre 

 

Yttre 

 

Växlar 

(dvs.växlar 

mellan ett inre 

och ett yttre 

perspektiv). 

 

(Du kan fylla 

i ett av perspektiv 

eller att du växlar 

mellan båda) 

 

1 = Väldigt sällan 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 = Väldigt ofta 

 

 

 
+10 = Väldigt stor positiv effekt 

+ 9 

+ 8 

+ 7 

+ 6 

+ 5 

+ 4 

+ 3 

+ 2 

+ 1 = Väldigt liten positiv effekt 

 0 = Ingen effekt 

-1 = Väldigt liten negative effekt 
-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7 

-8 

-9 

-10 = Väldigt stor negativ effekt 



Bilaga 1 

 

 

 

Del 3. Visualiseringsupplevelser (Vänligen fyll dina visualiseringsupplevelser längst med det specifika sammanhanget du väljer) 

Sammanhang Vad (Beskriv det du föreställer dig med minst två ord) Syfte/n (Välj syfte/n från del 2) Sinnen och perspektiv Frekvens Effekt 

Innan träning   Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 
Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 
  

Under träning   Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 
  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 
Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter träning   Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 
  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 
  

Innan tävling   Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 
Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 
  

Under tävling   Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 
  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 
  

Efter tävling   Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 
  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 
Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Utanför träning 

och tävling 
  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 
  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 
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Information och Informerat Samtycke 

 

Hej, jag heter Elin Johnsson och läser idrottsvetenskap med inriktning psykologi på Högskolan i 

Halmstad. Denna studie är en visualiseringsstudie (uppsats på C- nivå) för Centrum för Forskning 

om Välfärd, Hälsa och Idrott på Högskolan i Halmstad. Syftet med studien är att undersöka 

visualiseringsanvändandet hos dressyrryttare. Detta kommer att ske genom intervju och 

instrumentet Enkäten för Visualiseringsupplevelser i Idrotten (EVI). Instrumentet mäter hur 

idrottare upplever visualisering i relation till sin idrott. Det finns inget rätt eller fel sätt att 

visualisera på. Allt du behöver göra är att ärligt bedöma din egen visualisering. Enkäten besvaras 

individuellt. Resultatet kommer att behandlas konfidentiellt. Du har rätt att dra dig ur studien när 

som helst utan några konsekvenser och du har möjlighet att ställa frågor om det är något du undrar 

över.  

 

Kontaktperson:                                                                            Handledare: 

Elin Johnsson                                                                                 Fredrik Weibull 

Tele: 0702-79 18 10                   Fredrik.Weibull@hh.se 

E-mail: elinjo07@student.hh.se                                                                       

 

Informerat Samtycke 

 

Jag har blivit informerad om hur mina svar kommer behandlas. 

 

Jag kan dra mig ur studien när som helst. 

 

Jag har möjlighet att ställa frågor. 

 

 

Jag är villig att delta i denna studie 

 

 

Namnteckning:_________________________________Datum:________________ 
 

Namnförtydligande: ________________________________ 
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Skriftligt, informerat samtycke angående medverkan i en studie med syftet att undersöka 

dressyrryttares visualiseringsupplevelser och deras förståelse och upplevelse av Enkäten för 

visualiseringsanvändande (EVI; Weibull & Wallsbeck, 2009). 

 

 

 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in och hur den bearbetas. Jag 

har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta min 

medverkan utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i denna studie som handlar 

om att undersöka dressyrryttares visualiseringsupplevelser och deras förståelse och upplevelse av 

Enkäten för visualiseringsupplevelser.  

 

 

Ort/Datum____________________________________________________________________ 

 

 

 

Namnunderskrift_______________________________________________________________ 

 

 

 

Namnförtydligande_____________________________________________________________ 
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Informationsbrev och förfrågan till dressyrryttare angående medverkan i en studie med syftet 

att undersöka deras visualiseringsupplevelser och deras förståelse och upplevelse av Enkäten 

för visualiseringsupplevelser (EVI; Weibull & Wallsbeck, 2009). 

 

 

 

Jag heter Elin Johnsson. Jag ska genomföra en studie (uppsats på C- nivå) som undersöker 

dressyrryttares visualiseringsupplevelser och deras förståelse och upplevelse av instrumentet 

Enkäten för idrottares visualiseringsupplevelser. Studien bedrivs vid Centrum för Forskning om 

Välfärd, Hälsa och Idrott vid Högskolan i Halmstad. Syftena med studien är att undersöka: (1) 

dressyrryttares visualiseringsupplevelser samt (2) dressyrryttares förståelse och upplevelse av 

instrumentet Enkäten för idrottares visualiseringsupplevelser (EVI). Att fylla i och svara på EVI 

individuellt samt att svara via intervju tar ungefär 60 minuter. Deltagandet är frivilligt och du har 

rätt har dra dig ur studien när som helst utan att behöva ange skäl och du har även möjlighet att 

ställa frågor om du undrar över något. Informationen som samlas in kommer att behandlas 

konfidentiellt.  

 

 

 

 

 

Kontaktperson    Handledare 

Elin Johnsson    Fredrik Weibull 

Mail: elinjo07@student.hh.se   fredrik.weibull@hh.se 

Tele: 0702 79 18 10    035 16 76 52
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Intervjuguide EVI 

 

Del 1  

1) Förklara EVI 

2) EVI fylls i av deltagare, skall göras så självständigt som möjligt 

 

Del 2 – Frågor  

 

 Angående EVIs instruktioner 

 

1) Hur väl förstod du instruktionerna till EVI? 

2) Reflektera kring eventuella oklarheter i instruktionerna 

3) Reflektera kring delar som var användbara för att förstå EVI 

 

 Att fylla i 

 

1) Hur upplever du att det var att fylla i EVI? 

2) Reflektera kring eventuella oklarheter gällande hur du skulle fylla i EVI 

 

Del 3 – Fylla i under intervju 

 

1) Berätta mer om vad du föreställer i detta sammanhang 

2) Föreställer du detta innehållet i denna situationen för ett/flera specifika syfte? 

 

Del 4 – Reflektioner 

 

1) Upplever du att din förståelse för EVI har förändrats sedan du fyllde i enkäten själv, i 

så fall hur har din förståelse förändrats? 
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Totalt föreställning: 

En viss rörelse som skall tränas på 

En rörelse som är svår/ny 

Hur en rörelse ska se ut 

En tidigare rörelse som gått bra/ dåligt 

Hur en/flera rörelser ser ut 

Rider till musiken 

Lyckad träning/prestation 

Ibland skräckscenario 

Det jag ska träna på 

Hur kroppen är avslappnad och 

koncentrerad 

Speciell rörelse som skall tränas 

Hela passets olika delar 

Vad jag ska träna på, helhet av passet 

Vad jag gjorde förra gången 

Hästen går jättebra, allt bara funkar 

Hästen travar med höga framknän 

En tidigare rörelse som gått bra/ dåligt 

En perfekt specifik rörelse tex sluta 

Om något går fel- Hur ska det se ut/ kännas  

Målet av en viss rörelse 

Att hästen är lösgjord 

Nästa/specifik rörelse 

Helhetskänsla då hästen går bra 

Genomför och rörelser och växlar mellan 

dem (kombinationer) 

Helheten av placering på hästen, sits och 

inverkan 

Hur en rörelse ska utföras 

Rider om delar som gått väldigt bra 

Rider om delar som gått fel fram tills de 

går bra 

Rider igenom rörelser som gått bra 

Rider igenom rörelser som gått mindre bra 

Går igenom passet 

Vad som ska tränas nästa gång 

Delar som varit bra (rörelse/helhet) 

Delar som varit mindre bra (rörelse/helhet) 

Passet, sekvenser av målet, olika rörelser 

Passet, helheten 

Hur passet gick 

Vad som ska tränas nästa gång 

Rider programmet på den tävlingsbana 

som är på tävlingsplatsen 

Framridningen-Hästen funkar jättebra, 

varje rörelse är perfekt 

Hur jag rider programmet perfekt 

Specifika rörelser i programmet 

Rider programmet helt perfekt till musik 

Tävlingsdagens förlopp, dagen går bra 

Rider programmet helt perfekt 

Rider programmet helt perfekt 

Rider programmet helt perfekt 

Rider programmet, småfel kommer upp 

Rider programmet 

Rider på framridning med samma känsla 

som vid träning 

Rider programmet positivt 

Genomför programmet perfekt på toppen 

av förmågan 

Prisutdelning, blågul rosett 

Rider programmet, varje rörelse helt 

perfekt 

Hästen går jättebra 

En specifik rörelse utförs bra 

Nästa rörelse, bra utförd 

Nästa rörelse 

Genomför programmet, vissa rörelser som 

är svårare 

Helheten av programmet 

Nästa rörelse hur den utförs 

Rider om delar som gått väldigt bra 

Rider om delar som gått fel tills de går rätt 

Hur vissa rörelser kunde gått bättre, hur jag 

ska göra nästa gång 

Rider igenom rörelser som gått bra 

Rider igenom rörelser som gått mindre bra 

Det som gick bra/ dåligt 

Det som gick bra 

Det som gick dåligt 

Tidigare ritten, det som var bra 

Tidigare ritten, det som var mindre bra 

Ritten i repris, bra och mindre bra inslag 

Hela tävlingen, förutsättning för att lyckas 

nästa tävling 

Hur det gick, bra/mindre bra 

Rider programmet på tävlingsbanan 

Tävlingsplatsen, mellan tävlingsmoment 

Hur dagen ska se ut/ läggas upp, vilka 

hästar ska ridas i vilken ordning 

Rider, varierar var och vad 

Rider program 

Rider olika rörelser 

Framtida mål 

Hur det ska kännas 

Framtida mål 

Uteritt med häst, avslappnade 

naturupplevelser 

Framtida mål
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Kategorisering av föreställningar: 

 

Föreställning:    Kategori: 

Hur en/flera rörelser ser ut 

Hur en rörelse ska se ut 

En perfekt specifik rörelse tex sluta 

Hur en rörelse ska utföras    (8) Genomför en/flera rörelser 

En specifik rörelse utförs bra 

Rider olika rörelser 

En rörelse som är svår/ny 

Genomför rörelser och växlar mellan dem (kombinationer) 

 

Rider om delar som gått väldigt bra 

Rider igenom rörelser som gått bra 

Delar som varit bra (rörelse/helhet) 

Rider om delar som gått väldigt bra   (7)Rider om delar som gått bra 

Rider igenom rörelser som gått bra 

Det som gick bra 

Tidigare ritten, det som var bra 

 

Hur jag rider programmet perfekt 

Rider programmet helt perfekt 

Rider programmet helt perfekt   (6) Rider programmet perfekt 

Rider programmet helt perfekt 

Genomför programmet perfekt på toppen av förmågan 

Rider programmet, varje rörelse helt perfekt 

 

Passet, sekvenser av målet, olika rörelser 

Passet, helheten 

Hur passet gick    (5) Går igenom passet 

Går igenom passet 

Hela passets olika delar 
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Hästen går jättebra, allt bara funkar 

Hästen travar med höga framknän 

Hästen går jättebra    (5) Hästen går jättebra 

Helhetskänsla då hästen går bra 

Att hästen är lösgjord 

 

Hur det gick, bra/mindre bra 

Ritten i repris, bra och mindre bra inslag 

Det som gick bra/ dåligt    (5) Analys av vad som gick bra/dåligt 

En tidigare rörelse som gått bra/ dåligt 

En tidigare rörelse som gått bra/ dåligt 

 

Rider om delar som gått fel fram tills de går bra 

Rider om delar som gått fel tills de går rätt 

Om något går fel- Hur ska det se ut/ kännas när det går bra  (4) Rider om delar som gått fel fram tills de går bra 

Hur vissa rörelser kunde gått bättre, hur jag ska göra nästa gång 

 

Nästa rörelse, bra utförd 

Nästa rörelse     (4) Nästa rörelse 

Nästa/specifik rörelse 

Nästa rörelse hur den utförs 

 

Det jag ska träna på 

Vad jag ska träna på, helhet av passet   (4) Det som ska tränas på 

En viss rörelse som skall tränas på 

Speciell rörelse som skall tränas 

 

Rider igenom rörelser som gått mindre bra 

Delar som varit mindre bra (rörelse/helhet) 

Rider igenom rörelser som gått mindre bra  (4) Rider om delar som gått mindre bra 

Det som gick dåligt 

Tidigare ritten, det som var mindre bra 
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Framtida mål 

Framtida mål     (3)Framtida mål 

Framtida mål 

 

Rider programmet    (2) Rider programmet 

Rider program 

 

Framridningen-Hästen funkar jättebra, varje rörelse är perfekt (2) Rider på framridning med bra känsla 

Rider på framridning med samma känsla som vid träning 

 

Vad som ska tränas nästa gång   (2) Vad ska tränas näste gång 

Vad som ska tränas nästa gång 

 

Specifika rörelser i programmet   (2) Specifika rörelser i programmet 

Genomför programmet, vissa rörelser som är svårare 

 

Rider programmet på tävlingsbanan   (2) Rider programmet på tävlingsbanan 

Rider programmet på den tävlingsbana som är på tävlingsplatsen 

 

Rider till musiken    (2) Rider till musik 

Rider programmet helt perfekt till musik 

 

Helheten av programmet 

Rider programmet, småfel kommer upp 

Rider programmet positivt 

Prisutdelning, blågul rosett 

Hela tävlingen, förutsättning för att lyckas nästa tävling 

Helheten av placering på hästen, sits och inverkan  (17) Annat innehåll 

Tävlingsplatsen, mellan tävlingsmoment 

Hur dagen ska se ut/ läggas upp, vilka hästar ska ridas i vilken ordning  

Rider, varierar var och vad 

Hur det ska kännas 
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Uteritt med häst, avslappnade naturupplevelser 

Tävlingsdagens förlopp, dagen går bra 

Lyckad träning/prestation 

Ibland skräckscenario 

Hur kroppen är avslappnad och koncentrerad 

Vad jag gjorde förra gången 

Målet av en viss rörelse 

 

Föreställning i sammanhang: 

 

Föreställning:    Sammanhang: 

En viss rörelse som skall tränas på 

En rörelse som är svår/ny 

Hur en rörelse ska se ut 

En tidigare rörelse som gått bra/ dåligt 

Hur en/flera rörelser ser ut 

Rider till musiken 

Lyckad träning/prestation    Föreställning innan träning 

Ibland skräckscenario 

Det jag ska träna på 

Hur kroppen är avslappnad och koncentrerad 

Speciell rörelse som skall tränas 

Hela passets olika delar 

Vad jag ska träna på, helhet av passet 

Vad jag gjorde förra gången 

 

Hästen går jättebra, allt bara funkar 

Hästen travar med höga framknän 

En tidigare rörelse som gått bra/ dåligt 

En perfekt specifik rörelse tex sluta 

Om något går fel- Hur ska det se ut/ kännas när det går bra  

Målet av en viss rörelse 
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Att hästen är lösgjord    Föreställning under träning 

Nästa/specifik rörelse 

Helhetskänsla då hästen går bra 

Genomför och rörelser och växlar mellan dem (kombinationer) 

Helheten av placering på hästen, sits och inverkan 

Hur en rörelse ska utföras 

 

Rider om delar som gått väldigt bra 

Rider om delar som gått fel fram tills de går bra 

Rider igenom rörelser som gått bra 

Rider igenom rörelser som gått mindre bra 

Går igenom passet    Föreställning efter träning 

Vad som ska tränas nästa gång 

Delar som varit bra (rörelse/helhet) 

Delar som varit mindre bra (rörelse/helhet) 

Passet, sekvenser av målet, olika rörelser 

Passet, helheten 

Hur passet gick 

Vad som ska tränas nästa gång 

 

Rider programmet på den tävlingsbana som är på tävlingsplatsen 

Framridningen-Hästen funkar jättebra, varje rörelse är perfekt 

Hur jag rider programmet perfekt 

Specifika rörelser i programmet 

Rider programmet helt perfekt till musik 

Tävlingsdagens förlopp, dagen går bra 

Rider programmet helt perfekt 

Rider programmet helt perfekt 

Rider programmet helt perfekt   Föreställning innan tävling 

Rider programmet, småfel kommer upp 

Rider programmet 

Rider på framridning med samma känsla som vid träning 
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Rider programmet positivt 

Genomför programmet perfekt på toppen av förmågan 

Prisutdelning, blågul rosett 

Rider programmet, varje rörelse helt perfekt 

 

Hästen går jättebra 

En specifik rörelse utförs bra 

Nästa rörelse, bra utförd 

Nästa rörelse     Föreställning under tävling 

Genomför programmet, vissa rörelser som är svårare 

Helheten av programmet 

Nästa rörelse hur den utförs 

 

Rider om delar som gått väldigt bra 

Rider om delar som gått fel tills de går rätt 

Hur vissa rörelser kunde gått bättre, hur jag ska göra nästa gång 

Rider igenom rörelser som gått bra 

Rider igenom rörelser som gått mindre bra 

Det som gick bra/ dåligt 

Det som gick bra 

Det som gick dåligt    Föreställning efter tävling 

Tidigare ritten, det som var bra 

Tidigare ritten, det som var mindre bra 

Ritten i repris, bra och mindre bra inslag 

Hela tävlingen, förutsättning för att lyckas nästa tävling 

Hur det gick, bra/mindre bra 

 

Rider programmet på tävlingsbanan 

Tävlingsplatsen, mellan tävlingsmoment 

Hur dagen ska se ut/ läggas upp, vilka hästar ska ridas i vilken ordning 

Rider, varierar var och vad 

Rider program 
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Rider olika rörelser    Föreställning utanför träning och tävling 

Framtida mål 

Hur det ska kännas 

Framtida mål 

Uteritt med häst, avslappnade naturupplevelser 

Framtida mål 
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Hur väl instruktionerna till SIES förstods av deltagarna 

 

Rådata 

Dom förstod jag ganska bra tycker jag 

Jag förstod dom bra 

Jag förstod dom bra när du förklara, för jag 

har dyslexi så jag har svårt för att läsa och 

förstå 

Jo alltså jag förstod instruktionerna ganska 

bra 

Ja inbillar mig att jag förstod den ganska 

väl. 

De förstod jag faktiskt ganska bra 

jag fick titta lite tillbaka och titta lite grann 

vad de var dom här stod för dom här olika 

förkortningarna och så 

Jag tycker de väldigt bra ingående och bra 

beskrivning 

 

Dom va bra 

Jag tycker att det var jättebra instruktioner 

 

 

 

Nä jag tycker de var rätt klara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teman 

 

 

Jag förstod dom bra (7) 

 

 

 

 

 

 

 

Instruktionerna var bra (3) 

 

 

Instruktionerna var ganska bra (1) 

 

 

 

 

Kategori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur väl instruktionerna till SIES 

förstods av deltagarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4 

 

 

 

Reflektion kring eventuella oklarheter i instruktionerna till SEIS 

 

Rådata 

Nä, inget sådär som jag tänkte på 

Nej, det tycker jag inte 

Nä de tycker jag inte 

Nej 

Nej  

Nää, det kändes rätt så klart.  

Nä, jag förstod allting 

 

Nä det var rätt bra, det var här att om man 

inte använder på alla dom här, som innan 

träning använder jag inte, jag kunde inte 

hitta nån, men då kunde man ju hoppa över 

den så det var ju bra 

 

Ja de var väl lite de det här med frekvensen 

om de handlade om liksom varje dag eller 

om de va på vissa där som jag sa med eee 

emellan tävling och träning och så 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teman 

 

 

 

Inga oklarheter (7) 

 

 

 

 

 

Oklarhet huruvida sammanhang kan 

lämnas tomma (1) 

 

 

 

 

Oklarhet gällande frekvens (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reflektion kring eventuella oklarheter i 

instruktionerna till SIES 
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Reflektion kring delar som var användbara för att förstå SIES 

Rådata 

Ja, det var ju ett bra exempel som 

förtydliga också… Ja man såg liksom 

mönstret, hur tanken var eller hur mönstret 

skulle kunna va 

Ja exemplet var ju bra att det var med där 

då var det ju liksom lite lättare att komma 

in i det och förstå 

Exemplena var ju väldigt bra…även om 

det inte är taget från ridningen så blir det 

liksom samma princip 

De var nog alltså just exemplena, att man 

fick se liksom hur en annan idrottares 

exempel för att kunna se sin egen situation, 

för att kunna förstå vad du var ute efter 

Bra att man hade gjort ett förslag, eller ett 

exempel 

Inte fel med ett exempel 

 

De va ganska tydligt och klart 

Eh, det var en rätt så tydlig beskrivning 

också på … e alltså skalor och den biten 

För här finns ju sinnen som jag inte tänkt 

Det var nog den här lappen som hjälpte 

mig en del… em, den förklarar kinestik 

och sånt, för det kan jag inte 

 

När du förklarade  

 

 

 

Teman 

 

 

 

 

 

Exemplet hjälpte mig att förstå (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruktionerna var klara/ tydliga (2) 

 

 

 

Förklaring av sinnena (2) 

 

 

 

Intervjuledarens förklaring (1) 

 

 

 

Kategori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektion kring delar som var 

användbara för att förstå SIES 
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Upplevelse av att fylla i SIES 

 

Rådata 

Det var svårt för att man tanker inte på det, 

eller jag gör inte det annars 

Eh, alltså jag tyckte faktiskt att det var rätt 

så svårt eftersom många av de här är 

väldigt lika varandra 

Svårt… Att man ska sätta ord på det man 

känner 

 

Ja de var rätt så bra för en själv att man 

tänker tillbaka vad man egentligen liksom 

visualiserar 

Blev väl litegrann att man fick tänka efter 

vad det är man gör 

 

 

Lite rädd att jag fyllde i för mycket 

 

 

Jaa, jag tycker att det var lätt 

 

 

Jaa, nej, jag tyckte att det var rätt så 

tydligt… det var ju inte några riktiga 

oklarheter 

 

 

 

 

 

Teman 

 

 

Svårt att skriva ner föreställningar (3) 

 

 

 

 

 

 

Fick tänka till angående vad som 

visualiseras (2) 

 

 

 

 

Rädd att fylla i för mycket (1) 

 

 

Lätt (1) 

 

 

Ganska lätt (1) 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelse av att fylla i SIES 
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Reflektion kring eventuella oklarheter gällande hur deltagaren skulle fylla i SIES

Rådata 

Vad jag skulle fylla i alltså vilka siffror 

som stod för vad så att säga. 

Ibland vet man ju verkligen inte vilken 

effekt det har och så ska man ändå liksom 

uppskatta det 

Alltså när du ska sätta frekvens och effekt 

då vill en ju göra uppskattningarna perfekt 

för de är rätt  

Nej, egentligen inte det enda som är svårt 

de är att gradera det då på frekvensskala 

och effektskala då 

Uppskattning, det är svårt alltid och så 

 

Nej, de var liksom bra strukturerat å så 

Nej, nej det var det inte… Det tror jag inte 

Nä, det var ganska tydligt 

Nej, det tycker jag inte, det var bra 

 

Det var det här med syftena att om man 

bara hade ett sammanhang så kunde man 

skriva rutorna på samma mening 

 

Ja, det var nog mest att ja inte riktigt tänkte 

att jag skulle använda dom syftena som 

stod där… 

 

 

 

 

 

Teman 

 

 

 

 

Uppskattning av effekt och/eller 

frekvens (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inga oklarheter (4) 

 

 

 

Oklarhet angående rader (1) 

 

 

Tittade inte på enkätens syften (1) 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektion kring eventuella oklarheter 

gällande hur SIES skulle fyllas i 
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Hur förståelse för SIES har förändrats från det att deltagaren fyllt i enkäten själv till dess att den fyllts i tillsammans med IL 

Rådata 

Det är ju alltid lättare när man kan bolla 

frågor såklart  

Jag har oftast lättare att förklara vad jag 

tänker  

Jag tycker nog att de var lättare när man 

kunde diskutera det 

Jag tror det var för det vi diskutera 

Däremot så blir jag lite klarare när vi 

diskuterar 

Det är ju alltid lättare när man är två 

Ha den dialog ja, ja det tror jag, kanske 

hjälper att man tänker lite till också att man 

formulerar sig kanske på ett annat sätt 

Är nog lite lättare när man har nån, när 

man kan resonera lite grann 

Det blir ju alltid mer med en dialog eller så 

då de begriper man ju den ytterligare 

Ja, precis fick fram mer och och kunde 

hjälpas åt att formulera vissa tankar och de 

liksom så att det blev en bra eh, förkortning 

av de  

Men de var svårt att få det in till några ord, 

så därför var de svårt att göra det själv. 

Men alltså det är lättare tycker jag att det 

är, alltså när man kan ha en dialog  

alltså då blir det lite, går det upp för en lite 

vad man tänker 

När vi diskuterade det så blev det 

annorlunda 

 

Teman 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förstod mer då vi diskuterade 

föreställningar (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur förståelse för SIES har förändrats 

från det att deltagaren fyllt i enkäten 

själv till dess att  den fyllts i tillsammans 

med IL 
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Ja det var lättare nu 

Ja, man tänkte nog till en extra gång 

Absolut 

Var lättare andra gången för då har man 

hunnit tänka lite på det liksom, men ja 

förstod det innan med 

 

Nej, inte alls, inte alls 

Nej, alltså jag förstod de  

Men jag tror inte att det inte så att jag inte 

förstod 

 

Nej, inte så mycket 

 

Nää, de e alltså det var lättare att hitta 

syften den här gången 

 

Ja vi fick ju till lite, det kom ju till en hel 

punkt här… 

 

Får en bild av hur de verkligen ska fyllas i 

än om man sitter själv alltså 

 

Ja, de var ju speciellt det här med under 

tävling uppfatta ja ju som om de var 

framridningen också 

 

Och väldigt ofta, alltså ofta alltså alltid, 

hade det stått alltid så man kanske tänkt att, 

ja inte alltid, men… Ja, precis, på så vis 

kanske det blev lite klarare nu 

 

 

 

 

 

Lättare andra gången (4) 

 

 

 

 

Nej (3) 

 

 

 

Nej, inte så mycket (1) 

 

 

Lättare att hitta syfte (1) 

 

Kom på nya mönster (1) 

 

 

Klarare bild över hur den ska fyllas i (1) 

 

 

 

Missuppfatta sammanhang (1) 

 

 

Förstod frekvensskalan bättre (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur förståelse för SIES har förändrats 

från det att deltagaren fyllt i enkäten 

själv till dess att den fyllts i tillsammans 

med intervjuledare 
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Deltagare 1-Kvalitativ 
Sammanhang Vad (Beskriv det du föreställer dig med minst två ord) Syfte/n (Välj syfte/n från del 2) Sinnen och perspektiv Frekvens Effekt 

Innan träning En viss rörelse som skall tränas på SF, SK, Tek, Konc, Hrk, 

SänkAnsp, Prolbös 

Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

2 +3 

En rörelse som är svår/ny samma Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

3 14 

Under träning Hästen går jättebra, allt bara funkar Prob, tek, sf, sk, mot, hrk, konc, 

sänkanp 

Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

5 +10 

Hästen travar med höga framknän hrk Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

10 +10 

Efter träning Rider om delar som gått väldigt bra Tekn, sk, hrk Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

4 +7 

Rider om delar som gått fel fram tills de går bra Tekn, sk, sf, pobl, konc, 

sänkansp, hrk 

Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

8 +10 

Innan tävling Rider programmet på den tävlingsbana som är på 

tävlingsplatsen 

Alla- läka skada Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

10 +10 

Framridningen-Hästen funkar jättebra, varje rörelse är 

perfekt 

Prob, tekn, hrk, sf, sk, mot, 

konc, sänkanp 

Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

10 +10 

Under tävling Hästen går jättebra Konc, hrk Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 
Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

10 +10 

En specifik rörelse utförs bra samma Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

10 +10 

Efter tävling Rider om delar som gått väldigt bra Tekn, sk, hrk Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

1 +3 

Rider om delar som gått fel tills de går rätt Tekn, sk, sf, prob, konc, 
sänkansp, hrk 

Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 
Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

4 +7 

Utanför träning 

och tävling 

Rider programmet på tävlingsbanan Alla- läka skada Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

10 +10 

Tävlingsplatsen, mellan tävlingsmoment Mot, konc Syn (inre pers □, yttre pers X växlar □) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

10 +5 
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Deltagare 2-Kvalitativ 
Sammanhang Vad (Beskriv det du föreställer dig med minst två ord) Syfte/n (Välj syfte/n från del 2) Sinnen och perspektiv Frekvens Effekt 

Innan träning Hur en rörelse ska se ut 

 

Hrk, probl Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_ X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

5 8 

En tidigare rörelse som gått bra/ dåligt 

 

probl Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak__X_Doft__ Smak__ 

5 8 

Under träning En tidigare rörelse som gått bra/ dåligt hrk Syn (inre pers X, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin_X_ Tak__X_Doft__ Smak__ 

6 9 

En perfekt specifik rörelse t ex. sluta Hrk, sf Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

4 7 

Efter träning   Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Innan tävling Hur jag rider programmet perfekt Sf, hrk, konc Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

9 9 

Specifika rörelser i programmet Sf, hrk Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

8 9 

Under tävling Nästa rörelse, bra utförd Sf, konc Syn (inre pers X, yttre pers □, växlar □) 
Ljud__ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

8 7 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter tävling Hur vissa rörelser kunde gått bättre, hur jag ska göra 

nästa gång 

Probl, hrk Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

7 7 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 
Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Utanför träning 

och tävling 

Hur dagen ska se ut/ läggas upp, vilka hästar ska ridas i 

vilken ordning 

Strat/ takt Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

8 9 

  Syn (inre pers □, yttre pers X, växlar □) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 
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Deltagare 3-Kvalitativ 
Sammanhang Vad (Beskriv det du föreställer dig med minst två ord) Syfte/n (Välj syfte/n från del 2) Sinnen och perspektiv Frekvens Effekt 

Innan träning Hur en/flera rörelser ser ut Tekn, probl, hrk Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

5 8 

Rider till musiken Probl, tekn, förberedelse Syn (inre pers X, yttre pers □, växlar □) 

Ljud_X_ KinX Tak_X__Doft__ Smak__ 

3 8 

Under träning   Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter träning Rider igenom rörelser som gått bra Sf, tekn Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

10 10 

Rider igenom rörelser som gått mindre bra Probl Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

10 5 

Innan tävling Rider programmet helt perfekt till musik Sf, sänkaansp, hrk, konc,mot, 

tekn 

Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

10 10 

Tävlingsdagens förlopp, dagen går bra Sänka, konc, sf Syn (inre pers X, yttre pers □, växlar □) 

Ljud_X_ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

10 10 

Under tävling   Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 
Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter tävling Rider igenom rörelser som gått bra Sf Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

10 10 

Rider igenom rörelser som gått mindre bra Probl, hrk Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 
Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

10 5 

Utanför träning 

och tävling 

Rider, varierar var och vad  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

3 0 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 
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Deltagare 4-Kvalitativ 
Sammanhang Vad (Beskriv det du föreställer dig med minst två ord) Syfte/n (Välj syfte/n från del 2) Sinnen och perspektiv Frekvens Effekt 

Innan träning Lyckad träning/prestation Sf, tekn,mot Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

5 +8 

Ibland skräckscenario  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

3 - 10 

Under träning Om något går fel- Hur ska det se ut/ kännas när det går 

bra 

Probl, mot Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ KinX Tak___Doft__ Smak__ 

4 8 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter träning   Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Innan tävling Rider programmet helt perfekt Sf, mot Syn (inre pers X, yttre pers □, växlar □ ) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

10 10 

Rider programmet helt perfekt Sf, mot Syn (inre pers □, yttre pers X, växlar □) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

10 10 

Under tävling   Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 
Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter tävling   Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 
Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Utanför träning 

och tävling 

Rider program Mot, tekn, sf, sk, hrk, konc Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

4 4 

Rider olika rörelser samma Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

4 4 
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Deltagare 5-Kvalitativ 
Sammanhang Vad (Beskriv det du föreställer dig med minst två ord) Syfte/n (Välj syfte/n från del 2) Sinnen och perspektiv Frekvens Effekt 

Innan träning Det jag ska träna på Tekn, strat/takt Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak_X_Doft__ Smak__ 

8 7 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Under träning Målet av en viss rörelse Hrk, tekn Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak_X_Doft__ Smak__ 

7 7 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter träning Går igenom passet Sf, Sk Syn (inre pers X, yttre pers □, växlar □) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak__X_Doft__ Smak__ 

6 8 

Vad som ska tränas nästa gång Mot, probl Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

7 8 

Innan tävling Rider programmet helt perfekt Sf, sk, konc, höja ansp Syn (inre pers X, yttre pers □, växlar □) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak__X_Doft__ Smak__ 

10 10 

Rider programmet, småfel kommer upp  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

5 -5 

Under tävling   Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 
Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter tävling Det som gick bra/ dåligt Sf, strat/takt, hrk Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak_X_Doft__ Smak__ 

10 10 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 
Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Utanför träning 

och tävling 

Framtida mål Mot, sf, sk Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

8 8 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 
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Deltagare 6-Kvalitativ 
Sammanhang Vad (Beskriv det du föreställer dig med minst två ord) Syfte/n (Välj syfte/n från del 2) Sinnen och perspektiv Frekvens Effekt 

Innan träning Hur kroppen är avslappnad och koncentrerad SänkaA, strat/takt, konc Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

10 10 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Under träning Att hästen är lösgjord Probl, strat/takt, höja/sänka 

ansp 

Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

10 10 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter träning   Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Innan tävling Rider programmet konc Syn (inre pers X, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

10 10 

Rider på framridning med samma känsla som vid träning Probl, strat/takt, höja/sänka 

ansp, konc 

Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

10 5 

Under tävling Nästa rörelse Strat/tak, hrk Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 
Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

10 7 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter tävling Det som gick bra Strat/tak, prob, hrk Syn (inre pers X, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

10 5 

Det som gick dåligt samma Syn (inre pers X, yttre pers □, växlar □) 
Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

10 -8 

Utanför träning 

och tävling 

Hur det ska kännas förbättring Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

7 7 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 
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Deltagare 7-Kvalitativ 
Sammanhang Vad (Beskriv det du föreställer dig med minst två ord) Syfte/n (Välj syfte/n från del 2) Sinnen och perspektiv Frekvens Effekt 

Innan träning   Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Under träning Nästa/specifik rörelse Tekn, konc, Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

9 8 

Helhetskänsla då hästen går bra Hrk, sf Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

9 8 

Efter träning Delar som varit bra (rörelse/helhet) Hrk, sf, sk Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

7 6 

Delar som varit mindre bra (rörelse/helhet) Probl Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

5 3 

Innan tävling Rider programmet positivt Konc, höja ansp Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

10 9 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Under tävling   Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 
Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter tävling Tidigare ritten, det som var bra Sk Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak___Doft_X_ Smak_X_ 

10 7 

Tidigare ritten, det som var mindre bra Probl, strat/takt Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 
Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

10 5 

Utanför träning 

och tävling 

Framtida mål mot Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

6 7 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 
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Deltagare 8-Kvalitativ 
Sammanhang Vad (Beskriv det du föreställer dig med minst två ord) Syfte/n (Välj syfte/n från del 2) Sinnen och perspektiv Frekvens Effekt 

Innan träning Speciell rörelse som skall tränas Hrk, konc, sänka,tekn Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

8 8 

Hela passets olika delar Strat/takt, prob Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

8 8 

Under träning Genomför och rörelser och växlar mellan dem 

(kombinationer) 

Tekn, hrk, konc, sänka Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

8 10 

Helheten av placering på hästen, sits och inverkan Konc, tekn, prob, sänka Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

10 10 

Efter träning Passet, sekvenser av målet, olika rörelser Hrk, sf, prob Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

10 10 

Passet, helheten Strat/takt, probl Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

8 10 

Innan tävling Genomför programmet perfekt på toppen av förmågan Hrk, sf,sk,konc,mot,tekn Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

10 10 

Prisutdelning, blågul rosett Mot, sk, höja Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

10 8 

Under tävling Genomför programmet, vissa rörelser som är svårare Konc, hrk, sänk, höja, tekn Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 
Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X_Doft X Smak__ 

10 10 

Helheten av programmet Konc, start/takt, höja/sänk Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X_Doft_X Smak__ 

10 10 

Efter tävling Ritten i repris, bra och mindre bra inslag Hrk,strat/takt, probl, mot Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X_Doft_ Smak__ 

10 10 

Hela tävlingen, förutsättning för att lyckas nästa tävling Probl,strat/takt Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 
Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X_Doft_ Smak__ 

10 10 

Utanför träning 

och tävling 

Uteritt med häst, avslappnade naturupplevelser sänka Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X_Doft_X Smak__ 

5 6 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 
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Deltagare 9-Kvalitativ 
Sammanhang Vad (Beskriv det du föreställer dig med minst två ord) Syfte/n (Välj syfte/n från del 2) Sinnen och perspektiv Frekvens Effekt 

Innan träning Vad jag ska träna på, helhet av passet Mot Syn (inre pers □, yttre pers X, växlar □) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X_Doft__ Smak__ 

10 5 

Vad jag gjorde förra gången Tekn, konc Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

8 8 

Under träning Hur en rörelse ska utföras Probl, tekn Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin_X_ Tak_X_Doft__ Smak__ 

10 10 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter träning Hur passet gick Probl, mot Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X Tak_X_Doft__ Smak__ 

10 8 

Vad som ska tränas nästa gång Mot, hrk, strat/takt Syn (inre pers □, yttre pers X, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

10 8 

Innan tävling Rider programmet, varje rörelse helt perfekt Höja, konc, start/takt, mot Syn (inre pers □, yttre pers X, växlar □) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

9 10 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Under tävling Nästa rörelse hur den utförs Strat/takt, konc, sänka Syn (inre pers X, yttre pers □, växlar □) 
Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X_Doft__ Smak__ 

10 8 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter tävling Hur det gick, bra/mindre bra Mot, tekn, probl Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak_X_Doft__ Smak__ 

10 9 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 
Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Utanför träning 

och tävling 

Framtida mål mot Syn (inre pers □, yttre pers X, växlar □) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

7 7 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 
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 Deltagare 1-Kvantitativ 
 

 

 

 

Sammanhang Vad (Beskriv det du föreställer dig med minst två ord) Syfte/n (Välj syfte/n från del 2) Sinnen och perspektiv Frekvens Effekt 

Innan träning Viss rörelse man planerat träna Tek, hrk Syn (inre pers □, yttre pers X, växlar □) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

2 3 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 
Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Under träning När saker låser sig visualiserar jag att jag  Prob, tek, SF,hrk, SK, Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

5 10 

lyckas Konc, sänk ansp. Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter träning Om ngt lyckas försöker jag föreställa mig den Prob, tek, SF,hrk, SK, Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ KinX__ Tak___Doft__ Smak__ 

2 3 

Känslan för att behålla den Konc Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Innan tävling Att jag rider det aktuella programmet Alla- läka skada Syn (inre pers □, yttre pers □, växlarX 
Ljud__ Kin_X Tak___Doft__ Smak__ 

10 10 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Under tävling Samma som under träning och innan tävling Se under träning och Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ KinX Tak___Doft__ Smak__ 

5 10 

 innan tävling Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter tävling Samma som efter träning, samt ibland om man  Mot, SF, SK, konc, prob, hrk Syn (inre pers X, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ KinX_ Tak___Doft__ Smak__ 

2 5 

misslyckas går man igenom i huvet tills man lyckas där  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 
Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Utanför träning 

och tävling 

Att man rider programmet inför kommande tävling på 

aktuell häst, eller vid skada 

Alla alternativen Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

5 8 

För att bibehålla en känsla  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 
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 Deltagare 2-Kvantitativ 
Sammanhang Vad (Beskriv det du föreställer dig med minst två ord) Syfte/n (Välj syfte/n från del 2) Sinnen och perspektiv Frekvens Effekt 

Innan träning Vad jag ska träna på Hrk Syn (inre pers □, yttre persX växlar □) 

Ljud__ Kin_X_ Tak_X_Doft__ Smak__ 

5 7 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Under träning Tidigare från en annan träning prob Syn (inre pers X, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin_X_ Tak_X_Doft__ Smak__ 

7 8 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter träning   Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Innan tävling Visualiserar programmet, hur jag ska rida en rörelse SF, Hrk Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_XDoft_X_ Smak__ 

9 9 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Under tävling Nästa rörelse Hrk Syn (inre pers X, yttre pers □, växlar □) 

LjudX_ Kin_X_ TakX Doft__ Smak__ 

8 5 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter tävling Vad jag kunde gjort bättre Prob Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

4 8 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Utanför träning 

och tävling 

Hur man lägger upp dagen Mot Syn (inre pers □, yttre pers X, växlar □) 

Ljud__ KinX_ Tak__X_Doft__ Smak__ 

8 8 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 
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Deltagare 3-Kvantitativ 
Sammanhang Vad (Beskriv det du föreställer dig med minst två ord) Syfte/n (Välj syfte/n från del 2) Sinnen och perspektiv Frekvens Effekt 

Innan träning Tekniska rörelser Tek,  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak_X_Doft__ Smak__ 

5 7 

 Hrk Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak__X_Doft__ Smak__ 

5 7 

Under träning   Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter träning Tillbakablickar från träningen  Prob, hrk Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

9 8 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Innan tävling När jag rider på tävlingsbanan till musik Sänka ansp, konc Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

10 10 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Under tävling   Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter tävling Tillbakablickar från tävlingsb. prob Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

10 10 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Utanför träning 

och tävling 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 
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Deltagare 4-Kvantitativ 
Sammanhang Vad (Beskriv det du föreställer dig med minst två ord) Syfte/n (Välj syfte/n från del 2) Sinnen och perspektiv Frekvens Effekt 

Innan träning Lyckad tekniska övningar teknik Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

5 8 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Under träning Vid problem, föreställer mig lyckad övning -//- Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

5 8 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter träning   Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Innan tävling Lyckad program SF, konc Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

10 8 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Under tävling   Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter tävling   Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Utanför träning 

och tävling 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 
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Deltagare 5-Kvantitativ 
Sammanhang Vad (Beskriv det du föreställer dig med minst två ord) Syfte/n (Välj syfte/n från del 2) Sinnen och perspektiv Frekvens Effekt 

Innan träning Att ha hästen lösgjord och framför skenklen Att få en lydig häst (stryket) 

Hrk 

Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

8 7 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Under träning Att ha hästen uppmärksam Strat/tak (egna syften 

överstrukna) 

Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X 

Ljud__ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

7 6 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter träning Nöjd/ mindre nöjd med träningen Mot, höja/sänka ansp Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

6 5 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Innan tävling Spänd och förväntansfull Strat/tak, mot Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

9 7 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Under tävling Fokuserad och koncentration Konc, tekn Syn (inre pers □, yttre pers □, växlarX 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X_Doft__ Smak__ 

9 8 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter tävling Gå igenom programmet SK, Strat/takt Syn (inre pers X, yttre pers □, växlar □) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X_Doft__ Smak__ 

8 7 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Utanför träning 

och tävling 

Hitta nya mål, gå igenom dagen Strat/takt, motivation Syn (inre pers X, yttre pers □, växlar □) 

LjudX__ Kin_X_ Tak_X_Doft__ Smak__ 

5 4 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 
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Deltagare 6-Kvantitativ 
Sammanhang Vad (Beskriv det du föreställer dig med minst två ord) Syfte/n (Välj syfte/n från del 2) Sinnen och perspektiv Frekvens Effekt 

Innan träning Kroppen är avspänd och koncentrerad Mot, strat/takt Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

7 10 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Under träning Hästen lösgjord och min ridning Hrk, prob Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

8 8 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter träning   Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Innan tävling Rider igenom programmet Konc Syn (inre pers X, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

10 5 

Hitta bra framridning Hrk Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

5 5 

Under tävling Hitta rätt känsla Konc, sänka ansp Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

7 8 

Vara avspänd i kroppen Hrk Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

7 8 

Efter tävling Tänker på hur det kändes, bra/dåligt  Syn (inre pers X, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

10 5 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Utanför träning 

och tävling 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 
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Deltagare 7-Kvantitativ 
Sammanhang Vad (Beskriv det du föreställer dig med minst två ord) Syfte/n (Välj syfte/n från del 2) Sinnen och perspektiv Frekvens Effekt 

Innan träning   Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Under träning T ex. galopprytm före byte Konc, hrk Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

8 7 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter träning Bevara positiv känsla Förstärka det som varit positivt Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

6 6 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Innan tävling Programmet- vägen och känslan Konc, höja ansp, hrk Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X Kin_X_ TakX Doft_X_ Smak_X_ 

8 8 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Under tävling Power & grace Konc, hrk Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X Kin_X_ TakX Doft_X_ Smak_X_ 

9 8 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter tävling Helheten i uppvisningen analysera Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

7 6 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Utanför träning 

och tävling 

Uppsatta mål Mot, prob Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

5 5 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 
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Deltagare 8-Kvantitativ 
Sammanhang Vad (Beskriv det du föreställer dig med minst två ord) Syfte/n (Välj syfte/n från del 2) Sinnen och perspektiv Frekvens Effekt 

Innan träning Ser hur jag lugnt och metodiskt genomför träningen Hrk Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin_X_ Tak__X_Doft__ Smak__ 

8 8 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Under träning Ser bilden framför mig vad jag ska genomföra Konc, sänka ansp, hrk Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X_Doft__ Smak__ 

8 8 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter träning Går igenom vad jag och hästen presterat, reflektion Strat/takt, mot Syn (inre pers □, yttre pers X, växlar □) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X__Doft__ Smak__ 

10 10 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Innan tävling Visualiserar min ritt, vägar teknik, känsla, takt, rytm, 

timing 

Konc, Sänka ansp Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X_Doft__ Smak__ 

10 10 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Under tävling Ser hur jag genomför en utmärkt ritt SF, konc, hrk Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X_Doft_X Smak__ 

10 10 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter tävling Går igenom ritten, hur den verkligen genomfördes Reflektion, lärande, probl Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X_Doft__ Smak__ 

8 8 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Utanför träning 

och tävling 

Härliga naturupplevelser med häst Må bra, hitta positiva bilder Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak_X_Doft_X Smak__ 

4 8 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 
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Deltagare 9-Kvantitativ 
Sammanhang Vad (Beskriv det du föreställer dig med minst två ord) Syfte/n (Välj syfte/n från del 2) Sinnen och perspektiv Frekvens Effekt 

Innan träning Vad jag ska träna på Mot Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

7 5 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Under träning Hur jag ska lösa problemen Probl Syn (inre pers X, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

10 10 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter träning Funderar på om jag gjorde rätt Mot, prob Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

9 9 

Tänker hur jag ska träna nästa dag Hrk Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

8 7 

Innan tävling Tänker igenom programmet Strat/takt, konc Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar X) 

Ljud_X_ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

9 10 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Under tävling Ser nästa rörelse Konc, hrk Syn (inre pers X, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ KinX__ Tak___Doft__ Smak__ 

10 10 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Efter tävling Går igenom ritten Mot Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin_X_ Tak___Doft__ Smak__ 

10 10 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

Utanför träning 

och tävling 

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

  Syn (inre pers □, yttre pers □, växlar □) 

Ljud__ Kin__ Tak___Doft__ Smak__ 

  

 

 

 

 


