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Sammanfattning 

 

Motion är viktigt för vår hälsa, men många som börjar motionera slutar inom en snar framtid 

(Fallon, Hausenblas, & Nigg, 2005). Det är därför viktigt att utveckla strategier som motiverar 

människor till träning. Visualisering är en teknik som visats ha en motivationshöjande effekt 

hos motionärer. Kim och Giacobbi (2009) menar dock att det finns ett behov av att skilja på 

innehåll, syfte och effekter inom motionsvisualiseringen och att ett nytt mätinstrument därför 

behövs. Syftena med studien var därför att: (1) utveckla och  testa mätinstrumentet the 

Individual Profile of Imagery Experiences in Exercise (IPIEE; Weibull & Johnsson 2010), 

samt att (2) studera motionärers frivilliga och spontana visualiseringsupplevelser. De 

teoretiska referensramarna som användes var Den Analytiska Referensramen för 

Visualiseringsupplevelser (Weibull, 2009) samt An Applied Model of Imagery Use in 

Exercise (Munroe-Chandler & Gammage, 2005). Resultat visar att IPIEE fungerade väl, att 

motionärerna använde flest frivilliga visualiseringsmönster för syftet motivation och att flest 

spontana visualiseringsmönster hade effekt på motivationen. De vanligaste innehållen i 

visualiseringsmönstren var Träningssituationer följt av Icke träningsrelaterade 

händelser/situationer. Resultaten diskuteras i relation till teoretiska referensramar samt 

tidigare forskning.  

 

Nyckelord: Motion, Hälsa, Individual Profile of Imagery Experiences in Exercise (IPIEE), 

visualisering, visualiseringsmönster och visualiseringsupplevelser 
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Abstract 

 

Exercise is important for our health, but many who start exercise drop out in the near future 

(Fallon, Hausenblas, & Nigg, 2005). It is therefore important to develop strategies that 

motivate people to exercise. Imagery has been shown to have a motivating effect on 

exercisers. Kim and Giacobbi (2009) argue that there is a need to distinguish between content, 

functions and effects in exercise imagery and that a new instrument therefore is needed. The 

objectives of this study were therefore to: (1) develop and test the instrument Individual 

Profile of Imagery Experiences in Exercise (IPIEE; Weibull & Johnsson 2010) and (2) study 

exercisers’ voluntary and spontaneous imagery experiences. The theoretical frameworks that 

were used were the Analytic Framework of Imagery Experiences (Weibull, 2009) and An 

Applied Model of Imagery Use in Exercise (Munroe-Chandler & Gammage, 2005). The result 

shows that IPIEE worked well, that voluntary imagery was mostly used to increase motivation 

and the most spontaneous imagery patterns had an effect on motivation. The most common 

contents were Exercise situations followed by Non-exercise related events/situations. The 

results are discussed in relation to theoretical frameworks and previous research. 

 

Keyword: Exercise, Health, Imagery, Individual Profile of Imagery Experiences in Exercise 

(IPIEE), Imagery pattern and Imagery experiences. 
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Introduktion 

Vi vet idag att motion är en av nyklarna till god hälsa och ett frisk och aktivt liv. Men steget 

till att börja motionera måste människor själva ta, och även om en individ börjar motionera är 

sannolikheten tyvärr stor att denna slutar (Fallon, Hausenblas, & Nigg, 2005). Det är därför 

viktigt att finna strategier som motiverar motionärer till att fortsätta träna. Enligt Bandura 

(1997) kan psykologisk träning påverka stillasittande individers beteende genom exempelvis 

visualisering, detta genom att visualisering påverkar individens self-efficacy som i sin tur 

leder till en beteendeförändring. Hall (1995) var en av de första som föreslog att motionärer 

använder sig av visualisering för kognitiva och motivationsdrivna anledningar på samma sätt 

som tävlingsidrottare använder visualisering inom idrotten. Mycket visualiseringsforskning 

har bedrivits med fokus på tävlingsidrotten medan forskning inom motionsidrotten fortfarande 

är ett relativt nytt ämne.  Trots detta har motionsvisualisering rapporterats ha en 

motivationshöjande effekt bland motionärer (Gammage, Hall, & Rodgers, 2000; Hausenblas, 

Hall, Rodgers, & Munroe, 1999). Visualisering bör därför ses som en god teknik att använda 

för att motivera motionärer till att träna. Då motionsvisualisering är ett relativt nytt ämne bör 

detta forskningsområde uppmärksammas och studeras vidare. 

 

Det mest använda mätinstrumentet inom motionsvisualisering är Exercise Imagery 

Questionnaire (EIQ: Hausenblas, et al., 1999). Dock uppstår problem i behandlingen av EIQ 

resultat, då det finns en otydlighet gällande vad EIQ egentligen mäter, om det är innehåll, 

syfte eller effekter av visualiseringen. Kim och Giacobbi (2009) menar vidare att det finns ett 

behov av att skilja på innehåll, syfte och effekter inom motionsvisualiseringen. Vad det gäller 

visualiseringens olika komponenter samt ett visualiseringsmönsters olika delar, är vissa av 

dessa helt, eller till viss del outforskade vad det gäller motionärers visualiseringsupplevelser. 

Ett nytt mätinstrument, vars resultat kan visa relationen mellan visualiseringsmönsters olika 

delar samt kan separera begreppen innehåll, syfte samt effekt bör därför utvecklas. 

 

Denna studie avser därför att kartlägga motionärers visualiseringsupplevelser utifrån 

dimensionerna i ett visualiseringsmönster, genom utveckling samt testning av ett nytt 

instrument. 

 

Begreppsdefinitioner 

 

Visualisering 

Det finns många olika definitioner av visualisering. En relativt ny definition av Morris, Spittle 

och Watt (2005) som har modifierats av Wallsbeck och Weibull (2010, s. 18, fritt översatt) 

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). 
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Visualiseringsförmåga 

Visualiseringsförmåga definieras av Morris (1997, s. 37, fritt översatt) 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”. Morris et al. (2005) menar att ju mer 

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

 

Visualiseringsupplevelser 

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, Nordin, & Cumming, 2008). Till exempel 

kan en motionär frivilligt föreställa sig att denna klarar av en viss övning och på så sätt öka 

sitt självförtroende. Men frivillig visualisering kan även ha negativ effekt, om motionären till 

exempel misslyckas med att skapa den rätta föreställningen. Spontan visualisering är inte 

viljestyrd utan upplevs spontant och kan som följd påverka oss på olika sätt. Även spontan 

visualisering kan ha en positiv eller en negativ effekt. Shambrook och Bull (1996) menar att 

frivillig visualisering troligtvis har större effekt än spontan visualisering.  

 

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 (Morris & Summer, 1995). Det är även möjligt att växla mellan de båda perspektiven 

under en föreställning (Bertollo, Saltarelli, & Robazza, 2009). 

 

Teoretiska referensramar 

 

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, den är multidimensionell 

med dimensionerna innehåll, funktioner, sinnen, perspektiv, känslor, frekvens och effekt, 

relaterad till ett särskilt kontext samt 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). 

 

 An Applied Model of Imagery Use in Exercise  

Denna modell utvecklades av Munroe-Chandler och Gammage (2005) och bygger på 

forskning inom motionsvisualisering samt inom tävlings- och motionsidrotten. Modellen 

utgörs av fem komponenter: (1) Bakomliggande faktorer, (2) Visualiseringens syfte, (3) 

Resultat (beteendemässiga och kognitiva), (4) Tro på effekter samt (5) Modererande faktorer. 

Dessa komponenter samverkar genom att bakomliggande faktorer, så som motionärernas mål, 

påverkar i vilket syfte motionärerna visualiserar. Varje syfte till visualisering kan i sin tur leda 

till ett beteendemässigt resultat eller till ett kognitivt resultat. Förhållandet mellan 

visualiseringens syfte och resultatet medieras sedan av motionärernas tro på effekten och 

resultatet kan i sin tur påverka tron på effekten. Faktorer som till exempel kön, typ av aktivitet 
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och visualiseringsförmåga kan moderera förhållandet mellan tron på effekten och det faktiska 

resultatet. 

 

Figur 1. An Applied Model of Imagery Use in Exercise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare forskning 

 

Enligt den Analytiska Referensramen för Visualiseringsupplevelser (Weibull, 2009) 

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

sinnen, effekt och frekvens. Forskning inom visualiseringsmönster har tidigare endast 

applicerats på idrottare. För att studera motionärers visualiseringsupplevelser kommer därför 

tidigare forskning inom motionsvisualisering att redovisas utifrån de olika dimensionerna i ett 

visualiseringsmönster. 

 

Visualiseringsinnehåll 

De flesta studier som utförts inom motionsvisualisering har använt sig av instrumentet EIQ 

(Hausenblas et al., 1999). Eftersom EIQ tar upp kategorierna utseende, teknik och energi, 

ligger mycket fokus på just dessa kategorier. Vid utvecklingen av EIQ studerade Hausenblas 

et al. (1999) aerobicstränande motionärers visualiseringsanvändande. De fann att dessa främst 

använde utseendevisualisering. Visualisering av teknik och ökad energi användes även men i 

mindre skala. Senare studier har visat på liknande resultat, bland annat fann Milne et al. 

(2005) att både unga (medelålder 22,02) och äldre (medelålder 71,24) motionärer främst 

använde utseendevisualisering. Dock visualiserade de unga mer utseende än de äldre. Både de 

äldre och de yngre visualiserade teknik och ökad energi, men i mindre utsträckning. 

Gammage et al. (2000) fann att även motionärer i åldrarna 18-35 år, oberoende av kön, 

träningsform och träningsfrekvens främst visualiserade utseende. De visades även en skillnad 

mellan könen då kvinnor tenderade att använda utseendevisualisering mer än män, som i sin 

tur oftare visualiserade teknik. Annan forskning visar dock att yngre män använder mer 

teknikvisualisering än äldre män (Giacobbi, 2007). 

 

Giacobbi, Hausenblas och Penfield (2005) ansåg att kategorierna i EIQ inte var tillräckligt 

många för att täcka motionärers visualiseringsinnehåll. De utvecklade då Exercise Imagery 

Inventory (EII) och fick fram fyra kategorier som ansågs täcka vad motionärer visualiserade. 

Dessa kategorier är: utseende-/hälsovisualisering, träningsteknik, tränings self-efficacy samt 

träningskänslor. Giacobbi (2007) och Cumming (2008) har i sina studier funnit att motionärer 

som frekvent visualiserar utseende och hälsa är mer aktiva och tränar mer än andra 

motionärer. Liknande resultat har även visats av bland annat Gammage et al. (2000), 

Giacobbi, Hausenblas, Fallon och Hall (2003) samt Hausenblas et al. (1999). Cumming 

Bakomliggande 

faktorer 

Visualiseringens 

syfte 

Tro på 

Effekt 

Kognitivt resultat 

Modererande faktorer 

Beteendemässigt 

resultat 
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(2008) föreslår att utseendevisualisering och hälsovisualisering inte bara kan öka en individs 

avsikt att träna, utan även öka individens träningsfrekvens. 

 

Giacobbi et al. (2003) studerade genom grounded theory, olika motionärers 

visualiseringsanvändande. Vad motionärerna föreställde sig varierade, men summerades i 

kategorierna: känslor kopplade till visualisering, teknik, utseende, fitness/ hälsa, self-efficacy, 

tävlingsinriktning, träningskontext samt aerobicsrörelser. Kim och Giacobbi (2009) gjorde en 

liknande studie med grounded theory och fann då sju olika teman för vad motionärerna 

visualiserade, dessa var: träningsteknik, utseende, resultat på hälsan, planering/strategi, 

stressnivå/ känslor, självförtroende och energi/drivande föreställningar. 

 

Sammanhang 

Visualisering i relation till träning kan ske i många olika sammanhang. Hausenblas et al. 

(1999) fann att motionärer visualiserade mest frekvent innan de skulle sova på kvällen, under 

skoltid/studier, vid/som dagdrömmar, vid promenad/bilkörning, före och efter träningen, när 

de vaknar på morgonen, vid måltid, när de känner sig ur form, etc. Även Giacobbi et al. 

(2003) rapporterade att motionärer använder visualisering utanför träningsmiljön och då i 

sammanhang som under dagen, på kvällen samt i bilen. De fann även att motionärer använder 

visualisering i sin träningsmiljö och då innan träning, under träning samt före specifika 

träningsmoment.    

 

Syfte 

Varför motionärer visualiserar är högst individuellt, dock kan likheter individer emellan 

urskiljas. Hausenblas et al. (1999) fann att motionärer främst använde visualisering för tre 

anledningar vilka de gav samlingsnamnen: energi, utseende och teknik. Energi förklaras som 

ökad energi och reducerad stress, utseendevisualisering är relaterat till en starkare och/eller 

slankare kropp medan teknik handlar om att se sig utföra en övning tekniskt korrekt. 

Motionärerna visualiserade oftast i syftet att öka motivationen och för att känna sig nöjda med 

sig själva.  

 

Giacobbi et al. (2003) fann bland annat att motionärer visualiserade teknik i syfte att utveckla 

en perfekt träningsteknik. Aerobicmotionärer rapporterades använda visualisering för att lära 

sig eller komma ihåg en aerobicsrutin, dvs. en del av ett pass. Även syftet att få en fin kropp 

var återkommande bland deltagarna i studien och det var en stor källa till motivation. 

Liknande resultat visades av Hausenblas et al. (1999) som fann att utseendevisualisering 

kunde relateras till träningsmotivation. Det visade sig även i Giacobbi et al. (2003) studie att 

just förbättra motivation generellt sett var ett vanligt syfte till varför motionärerna 

visualiserade. Även höja självförtroende var ett återkommande syfte för att visualisera bland 

motionärerna. En motionär i studien rapporterades visualisera under träningen i syfte att tänka 

på annat, för att få tid för sig själv och för att se sina mål i livet.   

 

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 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).  

 

Inom motionsvisualiseringsforskningen finns endast ett fåtal studier som tar upp vilka sinnen 

motionärer använder sig av. Giacobbi et al. (2003) fann genom en kvalitativ studie att en 
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aerobicsmotionär inkluderade ljud, dvs. hörselsinnet i sin visualisering och en annan deltagare 

uppgav att denna vid visualisering av träning kunde känna hur pulsen ökade. 

 

Cumming (2008) gjorde en kvantitativ studie på motionärers visualiseringsupplevelser med 

hjälp av en modifierad version av instrumentet EII. För att få reda på hur lätt deltagarna tyckte 

det var att inkludera synsinnet och det kinestetiska sinnet i sin visualisering tillsattes två 

skalor. Skalorna sträckte sig från 1 (mycket svårt) till 7 (mycket lätt). Resultaten visade att 

deltagarna generellt tyckte det var lätt att inkludera dessa sinnen. Det visade sig även att de 

som föreställde sig utseende och hälsa i sin visualisering och dessutom hade lätt för att 

inkludera syn och känsel var dem som tränade mest. Dessa hade även bättre strategier för att 

klara av utmaningar, svårigheter vid träning och schemalagda träningspass. Forskning har 

även visat att de motionärer som tränar regelbundet och använder visualisering har högre self-

efficacy än de som tränar mindre frekvent (Gammage et al., 2000; Hausenblas et al., 1999). 

Vidare har motionsvisualisering även visat sig kunna höja global självkänsla (Spence, 

McGannon, & Poon, 2005). 

 

Effekt och frekvens 

Tidigare forskning har funnit ett samband mellan träningsfrekvens och frekvensen av 

visualiseringsanvändande. Bland annat fann Gammage et al. (2000) samt Hausenblas et al. 

(1999) att de motionärer som tränar mer än tre gånger i veckan tenderar att visualisera mer än 

dem som tränar mindre än två gånger i veckan. Cumming (2008) fann att de som använde 

utseendevisualisering och hälsorelaterad visualisering tenderade att träna mer frekvent än 

andra. Cumming (2008) rapportera även att de som använde sig mycket av teknikvisualisering 

och såg sig själv utföra rörelser på ett bra sätt kände sig mer självsäkra vid träning.  

 

Stanley, Cumming, Walker och Leljevahl (i tryck) genomförde en intervention där deltagarna 

under 20 minuter skulle cykla på 50 procent av maxpuls samtidigt som de visualiserade ett 

bestämt skript. Resultaten visade att personer som visualiserade ett skript som handlade om 

välbefinnande återhämtade sig snabbare efter 20 minuters cykling än de som visualiserade ett 

skript om teknik. De föreslår därför att visualisering om välbefinnande bör premieras före 

teknikvisualisering om målet är att maximera träningseffekten. 

 

Att mäta visualiseringsupplevelser 

De flesta studier som gjorts inom motionsvisualisering 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. Även reliabiliteten och validiteten kan påverkas 

vid en enkätundersökning då det finns risk för missförstånd och misstolkningar av deltagarna. 

Dock mäter en kvalitativ studie endast ett litet urval och kan därför inte representera 

populationen.  

 

Grunden till visualiseringsforskning inom idrott och motion lade Paivio (1985), då han 

föreslog en referensram som fokuserar på hur visualisering kan påverka prestationer relaterat 

till fysisk träning. Mycket tidigare forskning kring visualisering grundar sig i Paivios 

analytiska referensram. Paivios referensram inkluderar en kognitiv dimension samt en 

motivationsdimension dessa kan kombineras med en specifik samt en generell dimension. 

Dessa inkluderar tillsammans sex kategorier som beskriver visualiseringens olika 

dimensioner. Paivios teori har legat till grund för många studier av idrottares visualisering (t 

ex. Nordin & Cumming, 2008; Short, Smiley, & Ross-Stewart, 2005) och utgör även grunden 

för några av de mätinstrument som utvecklats inom motionsvisualiseringsforskningen, bland 

annat Exercise Imagery Inventory (EII; Giacobbi et al., 2005). 
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Som tidigare nämnts genomfördes den första empiriska studien inom motionsvisualisering av 

Hausenblas et al. (1999). Utifrån resultaten utvecklade Hausenblas et al. EIQ. EIQ består utav 

9 påståenden som delar in motionsvisualiseringen i tre faktorer: ökad energi, utseende och 

teknik. Påståendena för ökad energi är: When I imagine exercise, it keep me going during the 

day, When i imagine exercise, it relieves my stress samt When I imagine exercise it takes my 

mind off my work, för utseende: I imagine toning up by exerciseing, I imagine become 

healthy by exercising samt I imagine losing weight by exercising, för teknik: When I lern a 

new routine, I imagine doing the moves perfectly, I imagine form/bodyposition samt when I 

imagine exercise it gets me energized. EIQ visade att motionsvisualisering är 

multidimensionell, men EIQ resultat kunde inte visa huruvida motionsvisualisering inkluderar 

alla delar i Pavios referensram. Trefaktorstrukturen visade på bra anpassning till datan, 

Cronbach’s alpha varierade från 0.65 till 0.85 och test-retest reliabiliteten visades vara hög (r 

= 0.88; Hausenblas et al., 1999). 

 

EIQ var först utvecklat och validerat utifrån personer som endast tränar aerobic, Giacobbi et 

al. (2005) ansåg därför att det fanns ett behov av ett mätinstrument som utvecklats i relation 

till flera träningsformer. Hausenblas et al. (1999) beskriver även dem att EIQ bör testas på 

motionärer som inte endast tränar aerobic. De menar att det vore bra för validiteten att se 

huruvida andra motionärer använder visualisering för samma syfte som aerobicsmotionärer. 

Även Hall (1998) föreslog att ett mätinstrument grundat på fler motionsidrotter skulle kunna 

användas för att ge en mer generell bild över motionärers visualiseringsupplevelser. Med detta 

som grund utvecklades EII av Giacobbi, et al. (2005). Detta är ett mätinstrument som till 

större del än EIQ följer Paivios teoretiska referensram. EII består av 19 påståenden som 

besvaras på en 7 gradig skala. Dessa 19 påståenden mäter motionärers visualiseringsinnehåll 

och delas in i fyra faktorer, utseende/hälsa (8 påståenden), träningsteknik (4 påståenden), 

träningskänslor (4 påståenden) och self-efficacy (3 påståenden). EIIs fyrfaktorsstruktur visade 

på bra anpassning till datan. Cronbach’s alpha varierade från .74 till .93 (Giacobbi et al., 

2005). 

 

Munroe-Chandler och Gammage (2005) ansåg att det fanns begränsningar när det gäller 

forskning om motionsvisualiseringens innehåll och dess syfte. Kim och Giacobbi (2009) 

ansåg att vissa innehåll som motionärer föreställer sig inte inkluderas i tidigare nämnda 

mätinstrument och att det därför finns ett behov av att utveckla nya mätinstrument som 

undersöker visualiseringsanvändningen hos motionärer. De föreslår vidare forskning med 

fokus på visualiseringens innehåll, syfte och effekt. I deras studie på motionerande 

medelålders män och kvinnor undersökte de: När, var, vad (innehåll) och varför (syfte) de 

använde sig av visualisering. De fann genom grounded theory sju olika teman för vad 

motionärerna visualiserade. Trots detta anser Kim och Giacobbi ändå att mer forskning 

behövs inom området för att utreda förhållandet mellan innehåll, syfte och effekt inom 

motionsvisualisering. 

  

Den Analytiska Referensramen för Visualiseringsupplevelser (Weibull, 2009) tar hänsyn till 

innehåll, syfte och resultat. Den tar även upp huruvida visualiseringen upplevs spontant eller 

frivilligt. Inga tidigare studier inom motionsvisualiseringsforskningen har tagit upp detta. Inte 

heller några nutida mätinstrument inom motionsvisualisering har kapacitet att mäta detta. 

Mycket tidigare forskning på idrottares visualiseringsupplevelser och de olika dimensionerna 

av visualiseringsmönster har utförts, men ingen forskning på motionsidrottens 

visualiseringsupplevelser har inkluderat alla dessa dimensioner. The Individual Profile of 

Imagery Experiences in Sport (IPIES; Weibull, 2008b) är ett mätinstrument som bygger på 
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den Analytiska Referensramen för Visualiseringsupplevelser (Weibull, 2009), den Analytiska 

Referensramen för Idrottares Visualiseringsanvändande (Munroe et al., 2000) och även 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. IPIES går kvalitativt och kvantitativt in på djupet av idrottares 

visualiseringsupplevelser med hänsyn till sammanhang, vad, varför och hur de visualiserar, 

samt även föreställningarnas upplevda frekvens och effekt.  

 

För att på liknande sätt mäta motionärers visualiseringsupplevelser kommer en utveckling av 

IPIES utföras. Denna utveckling hoppas kunna göra det möjligt att kartlägga motionärers 

visualiseringsupplevelser utifrån dimensionerna i ett visualiseringsmönster, samt att skilja på 

motionärers visualisering vad det gäller innehåll, syfte och effekt.  

 

Syfte 

 

På basis av tidigare forskning samt det behov som beskrivits för att utveckla ett nytt 

mätinstrument som dels kan mäta motionärers visualiseringsupplevelser utifrån 

dimensionerna i ett visualiseringsmönster samt vars resultat kan skilja på begreppen innehåll, 

syfte och effekt, är föreliggande studies syfte: 

 

(1) Att utveckla och testa instrumentet the Individual profile of imagery experiences in 

exercise (IPIEE; Weibull & Johnsson 2010) samt (2) att studera motionärers frivilliga och 

spontana visualiseringsupplevelser. 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Femton aktiva motionärer, 9 kvinnor samt 6 män deltog i studien. Deras medelålder var 23 

(SD = 3,34) år och de har varit fysiskt aktiva i genomsnitt 13,20 (SD = 6.31) år. Fjorton av 

deltagarna hade studerat eller studerade på högskolenivå, en motionär studerade på gymnasial 

nivå. Alla deltagare hade vid intervjutillfället, tränat i minst 30 minuter, tre eller fler dagar i 

veckan de senaste 6 månaderna. Motionärerna tränade för olika syften och dessa syften var: 

Styrka och/eller uthållighet (13 motionärer), Må bra (13 motionärer), Glädje (11 motionärer), 

Positiv hälsa (10 motionärer), Utmaning (9 motionärer), Utseende (9 motionärer), 

Viktkontroll (8 motionärer), Undvika ohälsa (7 motionärer), Gemenskap (6 motionärer), 

Stresshantering (4 motionärer), Tävling (4 motionärer), Smidighet (3 motionärer), Socialt 

erkännande (2 motionärer) samt Rehabilitering (2 motionärer). 

 

Instrument  

 

Studiens första syfte är att utveckla och testa mätinstrumentet Individual Profile of Imagery 

Experience in Exercise. Denna utveckling kommer att presenteras i första delen av resultatet. 

 

Mätinstrumentet Individual Profile of Imagery Experience in Exercise (IPIEE; Weibull & 

Johnsson 2010; se Bilaga 1) är en enkät som används som intervju. Det huvudsakliga syftet 

med IPIEE är att undersöka motionärers visualiseringsupplevelser. IPIEE består av fyra delar, 

del 1 är en introduktion till instrumentet där frågorna handlar om deltagarens ålder, kön, 

utbildning samt antal aktiva år som motionär. Deltagaren får även i denna del svara huruvida 

denna under de senaste 6 månaderna motionerat minst 30 minuter tre eller fler dagar i veckan 
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eller ej, samt kryssa i ett eller flera alternativ för varför denna motionerar. Exempel på 

alternativ är: stresshantering, utmaning och må bra. 

  

Del 2 behandlar idrottarens kunskap om visualisering. Del 3A. handlar om motionärens 

upplevelser av frivillig visualisering. Sammanhangen som tas upp är före träning, under 

träning, direkt efter träning samt utanför träning. Motionärerna skall även beskriva vad, 

varför och hur de visualiserar (dvs. vilka sinnen de inkluderar, vilken hastighet de visualiserar 

i, vilket perspektiv samt om de inkluderar känslor eller ej) samt frekvens och upplevd effekt av 

föreställningarna i det specifika sammanhanget.  

 

Del 3B. handlar om spontan visualisering och är upplagd på liknande sätt som 3A, skillnaden 

är att kategorin varför har tagits bort då spontan visualisering inte har något syfte. Istället 

finns kategorin effekt på vad, där motionären skall uppge vad den spontana föreställningen 

påverkar. 

 

I Del 4 undersöks vissa aspekter av motionärernas visualiseringsförmåga och motionärerna 

uppskattar generellt hur bra deras förmåga är gällande dessa aspekter, med hjälp av skalor 

mellan 1-10 (t.ex. 1 = Ingen kontroll , 10 = Total kontroll). 

 

Procedur 

 

De femton deltagarna valdes ut slumpmässigt med ett bekvämlighetsurval. I samband med sin 

träning tillfrågades dem om de ville ställa upp på en intervju angående motionärers 

visualiseringsupplevelser. Sju personer tackade nej och 15 tackade ja. Då de tackade ja 

bestämde deltagare och intervjuledare tillsammans tid och plats för intervjun. De två första 

intervjuerna var pilottester vars resultat senare inkluderades i resultatet då det inte ansågs 

finnas några begränsningar med dessa intervjuer. Intervjutillfällena varade mellan 30 till 60 

minuter. Alla deltagare fick ett informationsbrev innehållande information om studiens syfte, 

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) samt telefonnummer och 

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

informerat samtycke (se Bilaga 2).  

 

Intervjutillfället inleddes med att enkäten IPIEE förklarades i korthet, därefter fick deltagaren 

själv fylla i sin bakgrundsinformation. Efter det fick deltagaren själv berätta vad denna visste 

om visualisering och därefter gav intervjuledaren en mer noggrann förklaring av begreppet 

visualisering och dess olika delar. Deltagaren fick därefter kryssa i tre definitioner av sju vilka 

de tyckte var mest viktiga för dess förståelse för visualisering. Inspelning, med hjälp av 

diktafon, startades och deltagaren fick berätta om sina frivilliga och spontana 

visualiseringsupplevelser i de olika sammanhangen direkt innan träning, under träning, direkt 

efter träning, samt utanför träning. Dessa skrevs ner av intervjuledaren i enkäten IPIEE. Om 

en deltagare upplevde fler än ett visualiseringsmönster i ett visst sammanhang utökades 

enkäten med en extra sida innehållande detta sammanhang, och på så vis kunde hur många 

visualiseringsmönster som helst inkluderas i resultatet. Slutligen fick deltagaren själv skatta 

sin visualiseringsförmåga gällande kontroll, visuell klarhet, muskelkänslor samt 

känslor/emotioner. 

 

 Dataanalys 

 

Dataanalysen skedde dels med kvalitativ metod och dels med kvantitativ metod. 
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Kvalitativ analys 

Datan från IPIEE delades kvalitativt in i två delar, frivillig och spontan visualisering. Därefter 

kategoriserades innehållen dels efter sammanhang och dels efter innehållets betydelse. Alla 

innehåll som ansågs likna varandra samlades i teman som tillsammans utgjorde olika 

kategorier. Samma procedur följde med syftena samt svaren från effekt på vad. Dessa delades 

in i teman som tillsammans bildade kategorier.    

 

Kvantitativ analys 

Värden samt antal för effekt, frekvens, sinnen, perspektiv, hastighet samt känslor fördes in 

och analyserades i Microsoft Excel 2007. Dessa sammanställdes och analyserades på 

gruppnivå, individuell nivå samt utifrån de olika sammanhangen. Medelvärden och 

standardavvikelser på ålder samt träningsmängd räknades ut med hjälp av statistikprogrammet 

Statistical Package of Social Sience (SPSS 16.0). 

 

Resultat  

 

Utveckling av The Individual Profile of Imagery Experience in Exercise  

Mätinstrumentet The Individual Profile of Imagery Experience in Exercise (IPIEE; Weibull & 

Johnsson 2010) är utvecklat från mätinstrumentet The Individual Profile of Imagery 

Experience in Sport (IPIES; Weibull, 2008). Vilket bygger på den Analytiska referensramen för 

idrottares visualiseringsanvändande (Munroe et al., 2000), Analytisk Referensram för Idrottares 

Visualiseringsanvändande (Munroe, Giacobbi, Hall & Weinberg, 2000) och Model of Key 

Elements of an Imagery Training Program (Morris et al., 2005). IPIEE utvecklades för att kunna 

undersöka motionärers visualiseringsupplevelser och då med hänsyn till sammanhang, 

innehåll, varför och hur de visualiserar, samt föreställningarnas upplevda frekvens och effekt. 

 

Bakgrundsinformation  

IPIEE baseras på IPIES som i bakgrundsdelen undersöker tävlingsnivå och träningsmängd. I 

IPIEE ställs istället frågan om i hur många år motionären tränat. Vidare ställs frågan huruvida 

motionären under de senaste 6 månaderna motionerat i minst 30 minuter, tre eller flera dagar i 

veckan. Detta för att vara säker på att motionären kan räknas som en aktiv motionär. 

Definitionen som använts för en aktiv motionär kommer bland annat från den transteoretiska 

modellen (TTM; Prochaska & DiClemente, 1982, 1983; Prochaska & Velicer 1997). TTM var 

först utvecklad för behandling av negativa beteenden så som rökning. Senare har den även 

använts för positiva beteenden så som träning (Fallon et al., 2005). Transteoretiska modellen 

består av fem stadier: Förnekelsestadiet, begrundarstadiet, förberedelsestadiet, 

handlingsstadiet samt aktivitetsstadiet. När det gäller motion är det vid femte och sista steget 

som en motionär anses vara aktiv, då har denna tränat regelbundet i minst 6 månader. 

Regelbunden träning definieras som minst 20-30 minuter, tre eller flera dagar i veckan 

(Kennett, Worth, & Forbes 2009; Robertson & Vohora, 2008; Rodgers, Hall, Wilson, & 

Berry, 2009). 

  

För att förstå varför motionärer visualiserar på ett visst sätt kan det vara av relevans att veta 

varför de motionerar. Enligt Applied Model of Imagery Use in Exercise kan detta påverka 

deras visualisering i relation till träning (Munroe-Chandler & Gammage, 2005). Exercise 

Motivation Inventory II är ett instrument som visat 14 olika anledningar till motionärers 

träning (Markland & Ingledew, 1997). Med detta som grund utvecklades i 

bakgrundsinformationen en fråga om varför motionären motionerar, med 14 svarsalternativ 
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(se Bilaga 1). Ett eller flera alternativ kan då kryssas i, detta ger en helhetsbild av varför 

motionärerna motionerar. 

 

I IPIES fanns en fråga huruvida deltagaren använde visualisering i relation till träning och 

tävling. Denna fråga ansågs irrelevant och användes därför inte i IPIEE. Det ansågs bättre att 

visa del 3 och diskutera denna del innan, för att se om motionären upplevde visualisering i 

relation till sin träning.  

 

Visualiseringsmönster 

IPIES tar upp sju sammanhang då en idrottare kan visualisera, dessa är: Innan träning, Under 

träning, Efter träning, Innan tävling, Under tävling samt Utanför träning och tävling. Då 

motionärer ej tävlar var det inte av relevans att inkludera alla dessa sammanhang i IPIEE. 

IPIEE innehåller därför sammanhangen: Direkt innan träning, Under träning, Direkt efter 

träning, samt Utanför träning. 

 

I IPIES är kolumnen Hur tom och fylls i av intervjuledaren. För att underlätta för 

intervjuledare samt för att inget skulle glömmas bort, skapades det i IPIEE rutor i denna 

kolumn. Dessa rutor kryssas i för sinnen, känslor och hastighet till i. Det blir då enkelt för 

intervjuledaren att kryssa i just de rutor som stämmer överens med upplevelsen. 

 

Visualiseringsförmåga 

IPIES avslutas precis som IPIEE med en del där deltagaren själv får uppskatta sin 

visualiseringsförmåga. I IPIES ingår det även en fråga där deltagaren kryssar i vilka sinnen 

han/hon använder i sina föreställningar. Då denna fråga redan besvarats i del 3 ansågs denna 

inte vara relevant och togs ej med i utvecklingen av IPIEE. Avslutningsvis innehåller IPIES 

även frågor angående huruvida deltagaren vill utveckla sin visualiseringsförmåga samt hur 

den utvecklats över tid. Även dessa frågor ansågs för enkätens syfte irrelevanta och 

inkluderades inte i IPIEE. 

 

Förklaring av hur IPIEE fungerar finns beskrivet i metoddelen och mätinstrumentet är bifogat 

i en bilaga (se Bilaga 1). IPIEE användes för att besvara studiens andra syfte: att studera 

motionärers frivilliga och spontana visualiseringsupplevelser. 

 

Motionärernas frivilliga och spontana visualiseringsupplevelser 

 

Frekvens och sammanhang 

Totalt upplevde de 15 motionärerna 98 frivilliga och spontana visualiseringsmönster i de olika 

sammanhangen. I sammanhanget direkt innan träning rapporterades sammanlagt 26 

visualiseringsmönster, under träning 32 visualiseringsmönster, direkt efter träning 15 

visualiseringsmönster och i sammanhanget utanför träning rapporterades 25 

visualiseringsmönster. Medelfrekvensen i de olika sammanhangen för både spontan och 

frivillig visualisering varierade mellan 6,34 och 7,80. Högst frekvens hade visualiseringen i 

sammanhanget under träning och lägst frekvens hade visualiseringen i sammanhanget utanför 

träning. Frekvensen för visualiseringen i sammanhanget direkt innan träning hade en 

medelfrekvens på 6,58 och i sammanhanget direkt efter träning 6,44. 

 

Föreställningarnas egenskaper 

I 91 av 98 visualiseringsmönster användes synsinnet, 45 visualiseringsmönster upplevdes från 

det inre perspektivet, 35 visualiseringsmönster upplevdes från det yttre perspektivet och i 20 

visualiseringsmönster upplevde motionärerna att de växlade mellan de två perspektiven.  
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Det kinestetiska sinnet användes i 71 visualiseringsmönster, det taktila sinnet användes i 35 

visualiseringsmönster och hörselsinnet användes i 40 visualiseringsmönster. Luktsinnet 

användes i 14 visualiseringsmönster och smaksinnet i 8 av 91 visualiseringsmönster.  

 

I 93 av 98 visualiseringsmönster upplevde motionärerna känslor i samband med 

föreställningarna. Hastigheten på föreställningarna varierade mellan långsam, normal och 

hög. Tre visualiseringsmönster upplevdes i långsam hastighet, 63 visualiseringsmönster 

upplevdes i en normal hastighet och 23 visualiseringsmönster upplevdes i en hög hastighet. 

Två visualiseringsmönster upplevdes växla mellan en normal till snabb hastighet, och ett 

visualiseringsmönster upplevdes variera mellan långsam och normal hastighet. 

 

Effekt 

Medeleffekten för både spontan och frivillig visualisering var i sammanhanget direkt innan 

träning 4,5, under träning 6,38, direkt efter träning 4,75 och i sammanhanget utanför träning 

var medeleffekten 5,87.  

  

Motionärernas frivilliga visualiseringsupplevelser 

 

Frekvens och sammanhang 

Sammanlagt användes 55 frivilliga visualiseringsmönster av de 15 motionärerna. Av dessa 55 

visualiseringsmönster användes 15 i sammanhanget direkt innan träning, 19 under träning, 7 

direkt efter träning samt 14 utanför träning. Den upplevda medelfrekvensen i sammanhanget 

direkt innan träning var 8,15, i sammanhanget under träning var medelfrekvensen 9.07, direkt 

efter träning var medelfrekvensen 6,75 och utanför träning var medelfrekvensen 7,33. 

 

Innehåll 

De 55 frivilliga visualiseringsinnehållen som rapporterades i undersökningen kunde delas in i 

7 kategorier. Dessa kategorier var följande: Träningssituationer (14 visualiseringsmönster), 

Icke träningsrelaterade händelser/situationer (11 visualiseringsmönster), Mål (5 

visualiseringsmönster), Lyckad träning (3 visualiseringsmönster), Känsla i relation till träning 

(2 visualiseringsmönster), Träningsrelaterade övningar (2 visualiseringsmönster) samt 

Förbättring (2 visualiseringsmönster). Sexton av de 55 visualiseringsinnehållen ansågs inte 

passa in i någon kategori och räknades därmed som okategoriserade visualiseringsmönster (se 

Bilaga 3). 

 

Syften 

De 55 frivilliga visualiseringsmönstren användes för sammanlagt 21 olika syften . Tabell 1 

nedan visar de olika syftena, hur många visualiseringsmönster som användes i detta syfte, 

samt hur många motionärer som i minst en föreställning använde detta syfte. 
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Tabell 1. Syften, antal visualiseringsmönster dem används för samt hur många motionärer 

som använt en föreställning för ett visst syfte. 

Syften      Antal visualiseringsmönster           Antal motionärer 

Motivation   34   14 

Må bra   13  11 

Planering   5  4 

Förbättra prestation  4  3 

Avslappning   4  4  

Förberedelse   4  3 

Energi/orka mer  4   3 

Målsättning   4  3 

Peppning/Uppladdning  4   3 

Fokus/ Koncentration  3  3 

Koppla bort det jobbiga/Tänka på annat 2  2 

Ta mig till gymmet/Övertalning 2  2  

Minska smärta  2  1 

Självförtroende  2  2 

Strategi/taktik  2  2 

Förbättring   2  2 

Mentalt pressa sig  1  1 

Problemlösning  1  1 

Självkänsla   1  1 

Teknik   1  1 

Kontroll   1  1  

 

Föreställningarnas egenskaper 

I 54 av 55 visualiseringsmönster användes synsinnet och alla de 15 motionärerna använde 

synsinnet i minst 2 visualiseringsmönster var. Tjugosex av dessa 54 visualiseringsmönster 

sågs från det inre perspektivet, 16 från det yttre perspektivet och i 12 visualiseringsmönster 

växlade motionärerna mellan det inre och det yttre perspektivet. Tretton av de 15 

motionärerna föreställde sig minst ett visualiseringsmönster från det inre perspektivet, 10 

motionärer föreställde sig minst ett visualiseringsmönster från det yttre perspektivet och 8 

motionärer upplevde minst ett visualiseringsmönster då de växlade mellan perspektiven.  

 

Det kinestetiska sinnet användes i 30 av 54 visualiseringsmönster och alla motionärerna 

använde detta sinnet i minst ett visualiseringsmönster. Hörselsinnet användes i 25 

visualiseringsmönster och användes minst i ett visualiseringsmönster av 12 av de 15 

motionärerna. Det taktila sinnet användes i 22 visualiseringsmönster och då i minst ett 

visualiseringsmönster av 10 motionärer. Luktsinnet användes i 7 visualiseringsmönster och 

smaksinnet användes i 6 visualiseringsmönster, båda dessa sinnen användes av 5 motionärer i 

minst ett visualiseringsmönster.  

 

I 52 av 55 visualiseringsmönster upplevde motionärerna känslor i samband med 

föreställningen, alla motionärer upplevde känslor i minst två visualiseringsmönster var. 

Hastigheten på visualiseringsmönstren varierade och 37 visualiseringsmönster upplevdes ha 

normal hastighet av 14 motionärer, 9 visualiseringsmönster upplevdes ha en hög hastighet av 

6 motionärer och två visualiseringsmönster upplevdes ha en långsam hastighet av två 

motionärer. Ett visualiseringsmönster växlade mellan långsamt till normal hastighet, medan 

ett annat växlade mellan normal till hög hastighet.  
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Effekt 

Den upplevda effekten var i medel 7,46 i sammanhanget direkt innan träning, 8,46 i 

sammanhanget under träning, 5,38 i sammanhanget direkt efter träning och 6,5 i 

sammanhanget utanför träning.   

 

Motionärernas spontana visualiseringsupplevelser 

 

Frekvens och sammanhang 

Sammanlagt upplevdes 43 spontana visualiseringsmönster av motionärerna. Av dessa 43 

visualiseringsmönster upplevdes 11 i sammanhanget direkt innan träning, 13 under träning, 8 

direkt efter träning samt 11 utanför träning. Den upplevda medelfrekvensen i sammanhanget 

direkt innan träning var 4,71, i sammanhanget under träning var medelfrekvensen 6,18, direkt 

efter träning var medelfrekvensen 6,13 och utanför träning var medelfrekvensen 5,27. 

 

Innehåll 

Av de 43 spontana visualiseringsinnehållen som framkom i studien kunde 10 kategorier 

skapas. Dessa kategorier var: Träningssituationer (10 visualiseringsmönster), Icke 

träningsrelaterade händelser/situationer (5 visualiseringsmönster), Kroppslig träningseffekt (3 

visualiseringsmönster), Bra/dåligt i relation till träning (3 visualiseringsmönster), Mindre 

lyckad träning (2 visualiseringsmönster), Lyckad träning (2 visualiseringsmönster), Energi (2 

visualiseringsmönster), Har ont/skada (2 visualiseringsmönster), Är stark, klarar massor (2 

visualiseringsmönster) samt Förbättring genom träning (2 visualiseringsmönster). Tio av de 

43 innehållen ansågs inte passa in i någon kategori och räknades därför som okategoriserade 

visualiseringsmönster (se Bilaga 3). 

 

Effekt på vad 

Motionärerna upplevde tillsammans 43 spontana visualiseringsmönster, vilka delades in i 17 

kategorier för vad föreställningen gav effekt på. Tabell 2 nedan visar de olika kategorierna, 

hur många visualiseringsmönster de ingick i samt hur många motionärer som i minst en 

föreställning upplevde att effekt gavs på en viss kategori. 

  

Tabell 2. Effekt på vad, antal visualiseringsmönster denna effekt upplevts i samt antal 

motionärer som i minst en föreställning upplevde att effekt gavs på en viss kategori. 

Effekt på vad      Antal visualiseringsmönster           Antal motionärer 

Motivation   31  13 

Må bra   12  9 

Energi/ork   10  6 

Självförtroende  5  2 

Prestation   3  3 

Målsättning    2  1 

Koncentration/ Fokus (minskar) 2  2  

Kämpar mer   2  2 

Självkänsla   2  1 

Negativ känsla  1  1 

Får ont   1  1 

Försiktig   1  1 

Förväntan   1  1 

Mer hungrig   1  1 

Peppad   1  1 

Förbättring   1  1 
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Föreställningarnas egenskaper  

I 37 av 43 visualiseringsmönster användes synsinnet och 14 motionärer använde det i minst 

ett visualiseringsmönster. Tio av dessa visualiseringsmönster sågs från det inre perspektivet 

minst en gång av 7 utav motionärerna, 19 visualiseringsmönster sågs från det yttre 

perspektivet av 11 motionärer och i 8 visualiseringsmönster växlade 7 utav motionärerna 

mellan det inre och det yttre perspektivet.  

 

Det kinestetiska sinnet användes i 32 av 43 visualiseringsmönster och 4 av motionärerna 

använde det i minst ett visualiseringsmönster. Hörselsinnet användes i 15 

visualiseringsmönster utav 9 motionärerna medan det taktila sinnet användes i 13 

visualiseringsmönster utav 7 motionärer. Luktsinnet användes i 7 visualiseringsmönster minst 

en gång utav 4 motionärer och smaksinnet användes i 2 visualiseringsmönster utav 2 

motionärer.  

 

I 41 av 43 visualiseringsmönster upplevde motionärerna känslor i samband med 

föreställningen, alla motionärer upplevde känslor i minst ett visualiseringsmönster.  

 

Hastigheten på visualiseringsmönstren varierade och 26 visualiseringsmönster upplevdes ha 

normal hastighet, detta rapporterades i minst ett visualiseringsmönster utav 12 motionärer. 

Fjorton visualiseringsmönster upplevdes ha en hög hastighet utav 6 motionärer och 1 

visualiseringsmönster upplevdes ha en långsam hastighet. Ett visualiseringsmönster upplevdes 

även växla mellan verklig och hög hastighet.  

 

Effekt 

Den upplevda effekten var i medel 1,00 i sammanhanget direkt innan träning, 3,54 i 

sammanhanget under träning, 4,13 i sammanhanget direkt efter träning och 5,18 i 

sammanhanget utanför träning.   

 

Negativa visualiseringsmönster 

Det uppkom 8 negativa spontana visualiseringsmönster, dessa gav en medeleffekt på – 4,25. 

Utav dessa 8 visualiseringsmönster uppkom 6 i sammanhanget innan träning och 2 i 

sammanhanget under träning.  

 

Motionärernas upplevda visualiseringsförmåga 

 

Generellt sett upplevde motionärerna att deras visualiseringskontroll över föreställningarna 

var 7,2, gällande visuell klarhet upplevde dem ett medel på 7,6, upplevelse av muskelkänslor 

uppskattades till 5,6 i medel medan deras förmåga att känna emotioners uppskattades till 7,7 i 

medel. 

 

Diskussion 

 

Syftena med denna studie var att: (1) utveckla och testa instrumentet the Individual profile of 

imagery experiences in exercise (IPIEE; Weibull & Johnsson 2010), (2) studera motionärers 

frivilliga och spontana visualiseringsupplevelser. 

 

Utveckling och testning av IPIEE 

 

Två pilotintervjuer visade att IPIEE fungerade bra och därför inkluderades dessa intervjuer i 

studien. I senare genomförda intervjuer uppkom dock en oklarhet gällande vissa syften samt 
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vad föreställningen gav effekt på. Bland annat rapporterades syftet målsättning, vilket kan 

diskuteras huruvida detta är ett syfte eller inte. Detta bör uppmärksammas vid fortsatt 

användning av instrumentet. En eventuell åtgärd för detta är att ha olika alternativ för syftena 

och effekt på vad. På så vis kan motionären själv välja ett alternativ som stämmer in på 

föreställningen och om inget av syftena stämmer in kan motionären lägga till ett eget. Detta 

skulle göra IPIEE lättare att använda. Kategorierna som uppkommit i denna studie för syften 

samt effekt på vad skulle då kunna ligga till grund för de alternativ som skulle finnas med i 

mätinstrumentet. I övrigt fungerade IPIEE mycket bra för dess ändamål.  

 

I bakgrundsinformationen utvecklades utefter Exercise Motivation Inventory II (Markland & 

Ingledew, 1997) 14 alternativ till varför motionärerna motionerar. Denna utveckling gav 

resultat som kunde kopplas ihop med visualiseringens syften samt effekt på vad, vilket styrker 

Applied Model of Imagery Use in Exercise (Munroe-Chandler & Gammage, 2005). Detta 

kommer att diskuteras senare.  

 

I IPIEE utvecklades kolumnen Hur med rutor som kryssas i för sinnen, perspektiv, emotioner 

samt hastighet. Denna utveckling gjorde det mycket lätt för intervjuledaren att fylla i enkäten, 

samt underlättade vid intervju då intervjuperson kunde se förkortningarna på de sinnen som 

gick att välja på. Detta gjorde att intervjuledaren inte glömde att fråga om något sinne, samt 

att intervjupersonen lätt kunde komma ihåg vilka sinnen, perspektiv, hastigheter etc. som 

kunde inkluderas i visualiseringen.  

 

Validitet 

Mätinstrumentet IPIEE är utvecklat från IPIES. IPIES har används i flera tidigare studier och 

har visat en god validitet med anknytning till tidigare forskning inom idrottsvisualisering. För 

att öka mätinstrumentets validitet genomfördes två pilotintervjuer, vilka fungerade bra.  

 

Angående validitet kan det på grund av visualiseringens komplexitet vara svårt att veta om det 

som avses mätas faktiskt är det som mäts. Som tidigare beskrivits finns det i IPIEE en del 

åtgärder för att förhindra dessa problem. Bland annat får intervjupersonen själv berätta vad 

denna vet om visualisering, intervjuledaren berättar sedan om visualisering och dess 

komponenter och tillsist får intervjupersonen kryssa i ett antal påståenden om vad som är 

viktigt för dennes förståelse av visualisering. Hela denna introduktion till ämnet visualisering 

ger en ökad validitet då intervjuledaren vet att intervjupersonen har god vetskap om ämnet. 

Dessutom har intervjupersonen under hela intervjutillfället möjlighet att ställa frågor till 

intervjuledaren.  

 

Det faktum att intervjupersonen inte själv fyller i enkäten kan även detta öka validiteten. Då 

intervjupersonen säger vad denne visualiserar i ett visst sammanhang kan intervjuledaren 

hjälpa intervjupersonen att formulera innehållet på ett relevant sätt, samt ifrågasätta huruvida 

innehållet är en föreställning eller inte.  I Hagen och Lilja (2009) samt Johnsson (2009) 

studier uppstod det problem då deltagarna själva fyllde i vad de föreställde sig i olika 

sammanhang och flera innehåll som uppkom ansågs inte vara visualisering. Detta kan alltså 

undvikas i IPIEE då intervjuledaren tillsammans med motionären kan förhindra dessa 

misstag. 

 

En begränsning med IPIEE är att det är svårt för motionärerna att komma ihåg sina 

visualiseringsupplevelser och återge dem på ett korrekt sätt vid en intervju. Frivilliga 

visualiseringsupplevelser är förmodligen lättare att återge än de spontana. På grund av de 

spontana föreställningarnas natur kan det vara mycket svårt att tänka tillbaks på dem och 
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beskriva dess innehåll, vilka sinnen som inkluderas och så vidare. Detta är tyvärr ett problem 

som är återkommande för all visualiseringsforskning. En lösning på detta skulle kunna vara 

att fylla i IPIEE dagligen under till exempel en vecka, så att motionärerna skriver ner sina 

visualiseringsupplevelser samma dag som de har upplevt dem. Detta skulle kunna ge en mer 

exakt bild av vad och hur motionärer visualiserar. 

 

IPIEE i relation till tidigare mätinstrument 

Kim och Giacobbi (2009) menar att det finns ett behov av att skilja på innehåll, syfte och 

effekter inom motionsvisualiseringsforskningen och anser att ett nytt mätinstrument, vars 

resultat kan skilja på dessa begrepp därför bör utvecklas. IPIEE (Weibull & Johnsson, 2010) 

har i denna studie visats vara ett mätinstrument som har kapacitet att skilja på innehåll, syften 

och effekter för motionsvisualisering. Med hjälp av IPIEE har ny forskning inom 

motionsvisualiseringen uppkommit. Inga tidigare studier har utforskat motionärers spontana 

samt frivilliga visualiseringsupplevelser i relation till sammanhang, frekvens, innehåll, syfte, 

sinnen, perspektiv, emotioner, hastighet, effekt samt vad det ger effekt på. Detta beror dels på 

att inga tidigare mätinstrument haft kapacitet att mäta alla dessa dimensioner.   

 

IPIEE går i relation till tidigare nämna mätinstrument så som EIQ (Hausenblas et al., 1999) 

och EII (Giacobbi et al., 2005) mer in på djupet gällande motionärers 

visualiseringsupplevelser. EIQ och till viss del även EII är begränsat gällande mätning av 

innehåll, syfte samt effekt då det i resultat uppstår problem med att skilja på dessa 

dimensioner. Kim och Giacobbi (2009) menar att dessa begrepp bör skiljas åt, vilket görs i 

IPIEE. Det bör dock även beaktas att både EII och EIQ är helt kvantitativa mätinstrument, 

medan IPIEE är dels kvalitativt och dels kvantitativt. Detta gör att EII och EIQ går att 

använda på ett större urval än IPIEE, vilket även medför att det går att generalisera dessa 

resultat till populationen.  

 

Motionärers visualiseringsupplevelser 

 

Frekvens och sammanhang 

Sammanhanget under träning visades vara det sammanhang som flest visualiseringsmönster 

upplevdes i och det var även det sammanhang där den högsta medelfrekvensen upplevdes av 

motionärerna. Detta gällde alla visualiseringsupplevelser sammanlagt, för frivilliga 

visualiseringsupplevelser och för spontana visualiseringsupplevelser. Frekvensen i detta 

sammanhang uppgick till hela 7,80 av 10. Tidigare studier har visat att motionärer använder 

visualisering under träning (Giacobbi et al. 2003), dock har dessa inte kunnat visa hur 

frekvent visualiseringen har använts. Detta beror dock på att tidigare studier inte tagit hänsyn 

till frekvensen av visualisering i de olika sammanhangen. Resultatet i denna studie 

överensstämmer alltså med den tidigare forskning som finns på området, men kan även bidra 

till ökad förståelse för motionärers visualiseringsupplevelser.  

 

Inga tidigare studier inom motionsvisualisering har visat att motionärer använder visualisering 

i sammanhanget direkt efter träning, i denna studie upplevdes sammanlagt 15 

visualiseringsmönster i sammanhanget, varav 7 visualiseringsmönster var frivilliga och 8 var 

spontana. Detta var det sammanhang som minst visualisering upplevdes i, då det i de andra 

sammanhangen upplevdes 25, 26 respektive 32 visualiseringsmönster. Intressant är dock att 

medelfrekvensen för sammanhanget ej var lägst (6,43). Detta tyder på att visualisering i 

sammanhanget direkt efter träning ej används särskilt mycket, men att det används ganska 

frekvent då det används. Just att det inte används så mycket kan vara en anledning till att det 

inte uppmärksammats i tidigare forskning. Då mycket fokus på tidigare forskning handlat om 
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att motivera motionärer att träna genom visualisering, kanske det helt enkelt inte 

uppmärksammats att motionsvisualisering även kan ske direkt efter träning. Fokus har istället 

legat på vad de visualiserar innan och under träning. EIQ och EII vilka är de mätinstrument 

som främst använts i tidigare studier tar inte hänsyn till de olika sammanhangen, inget av de 

påståenden som inkluderas i dessa enkäter handlar om i vilket sammanhang motionärer 

visualiserar (Giacobbi et al., 2005; Hausenblas et al., 1999). Om mätinstrumentet inte 

innehåller frågan huruvida motionärerna visualiserar efter träning eller i andra sammanhang, 

kommer resultaten inte heller berätta om de gör det.   

 

I sammanhangen direkt innan träning och utanför träning upplevdes totalt sett 26 respektive 

25 visualiseringsmönster, varav 11 i varje sammanhang var spontana och 15 respektive 14 

visualiseringsmönster var frivilliga. Dock upplevdes visualisering i sammanhanget direkt 

innan träning mer frekvent än sammanhanget utanför träning. Tidigare studier har både visat 

att motionärer använder visualisering i sammanhangen innan och utanför träning (Hausenblas 

et al. 1999; Giacobbi et al. 2003). Dock visade Hausenblas et al. (1999) till skillnad från 

denna studie att motionärer visualiserade mest frekvent i sammanhanget utanför träning. 

Intressant är dock att i Hausenblas et al. (1999) studie förekom visualisering utanför träning 

bland annat i form av dagdrömmar, en fråga som bör ställas är huruvida dessa föreställningar 

är spontana eller frivilliga, vilket ej diskuterats. En dagdröm uppkommer ofta av sig själv men 

kan även skaps frivilligt. Då hela 11 spontana visualiseringsmönster framkom i denna studie i 

sammanhanget utanför träning verkar detta vara ganska vanligt förekommande och en likhet 

med Hausenblas studie skulle kunna finnas. En annan fundering angående dagdrömmar är 

huruvida detta är ett innehåll? En dagdröm kan ju vara visualisering, men beskrivningen 

dagdröm säger inget om innehållet i föreställningen. En tanke är att visualisering på ett enkelt 

sätt kan beskrivas som dagdröm, men om den både kan vara frivillig och spontan skulle 

väldigt mycket visualisering kunna kallas dagdrömmar. Ett förslag vore därför att inte kalla 

några föreställningar för dagdrömmar inom visualiseringsforskningen, utan låta detta vara ett 

vardagsutryck som inte används i skrift gällande visualisering.  

  

Innehåll 

Precis som den Analytiska Referensramen för Visualiseringsupplevelser (Weibull, 2009) 

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

vanligast förekommande visualiseringsinnehållet handlade om träningssituationer, hela 14 

frivilliga och 10 spontana visualiseringsmönster inkluderades i denna kategori. Detta 

överensstämmer inte med tidigare forskning som visat att det vanligaste innehållet är 

utseendevisualisering (Gammage et al., 2000; Hausenblas et al., 1999; Milne et al., 2005). I 

denna studie fanns det endast ett innehåll vilket direkt kan kopplas till denna kategori och det 

var innehållet ”Snygg på stranden”, detta innehåll var dessutom spontant. Tre andra innehåll 

skulle möjligtvis kunna kopplas till utseendevisualisering och dessa tillhör alla kategorin 

Kroppslig träningseffekt och var även dessa av spontan karaktär. Dock skulle det kunna vara 

så att de innehåll som visats vara vanligast i denna studie är mer lika tidigare forskning än vad 

det verkar. Då en person föreställer sig en träningssituation ifrån ett yttre eller växlande 

perspektiv, kommer denna person att se sig själv i sin föreställning, den kommer att se sitt 

utseende. Även det inre perspektivet skulle kunna användas för att se sig själv då det på de 

flesta träningsanläggningar finns gott om speglar. Med tanke på studiens utförande med 

intervjuer, samt deltagarnas ålder (medel 23 år), kan det tänkas att motionärerna inte vill 

berätta exakt vad de föreställer sig i sina träningssituationer eller snarare kanske vad de 

fokuserar på och vad som är viktigt i föreställningen. Kanske speciellt om de handlar om en 

kroppsdel de inte är helt nöjda med, eller en kroppsdel de tycker mycket om. På grund av 

kultur, normer och oskrivna regler anses det ibland inte vara riktigt okej att säga saker om sitt 
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eget utseende, positiva som negativa. Om studien istället utförts med enkäter som 

motionärerna själva fyllt i kanske fler valt att skriva mer om utseende.   

 

Begreppet utseendevisualisering gällande motion kommer från Hausenblas et al. (1999). I 

deras mätinstrument EIQ finns det 3 påståenden som handlar om utseende. Dock förtäljer inte 

alla dessa påståenden att motionärens utseende är med i föreställningen. Till exempel 

föreställning Becoming healthy, det vill säga bli nyttigare genom träning, behöver inte 

inkludera en bild av sitt utseende. Den skulle lika gärna kunna inkludera att personen känner 

sig hälsosam i sin föreställning utan att inkludera utseende. Möjligtvis kan föreställningen 

Losing weight kunna sägas inkludera utseende eller kroppen då föreställningen handlar om att 

gå ner i vikt. Men den skulle lika gärna kunna handla om att individen ser en våg med en låg 

siffra, eller föreställer sig de där byxorna som han/hon inte kunnat ha på flera år. Om dessa 

föreställningar kan kallas utseendevisualisering skulle alla föreställningar som inkluderar sin 

egen kropp eller bilden av sig själv kunna kallas utseendevisualisering. Det skulle innebära att 

denna studie till mycket stor del liknar tidigare forskning vad det gäller utseendevisualisering. 

En lösning vore att ge begreppet utseendevisualisering en definition som kan gälla alla studier  

 

Det näst vanligaste innehållet för både spontan samt frivillig visualisering kategoriserades 

som Icke träningsrelaterade händelser/situationer. En viss likhet gällande innehåll för den 

spontana och den frivilliga visualiseringen hos motionärer kan urskiljas. Ingen tidigare 

forskning har visat på samma resultat. Detta beror antagligen främst på att de flesta studier 

utförts kvantitativt och inga svar har inkluderat dessa föreställningar. Denna föreställning 

uppkom för flera olika syften. Dock fanns det ett mycket intressant syfte som ingick i samma 

visualiseringsmönster, detta var: koppla bort det jobbiga/tänka på annat. Detta är ett intressant 

syfte som även tidigare forskning funnit (Giacobbi et al., 2003). Motionären verkar alltså, 

medan denna tränar, föreställa sig saker som distraherar tankarna från det jobbiga i träningen. 

Detta syfte förekom endast två gånger, men i sammanhanget under träning var det även 

vanligt förekommande med innehåll som inte handlade om träning eller om vad motionären 

skulle göra efter träningen. Dessa föreställningar hade ofta syftet motivation. Motionären 

föreställde alltså något helt annat för att bli motiverad och fortsätta träna. På samma sätt 

uppkom en del av föreställningarna för att tänka på annat, för att till exempel motiveras att 

fortsätta träna.  

 

Mål och Lyckad träning var andra vanligt förekommande frivilliga visualiseringsinnehåll. 

Gällande innehållet lyckad träning framkom en del liknande innehåll spontant men vissa av 

dem handlade även om misslyckad träning. Intressant är att inga visualiseringsmönster med 

negativt innehåll användes frivilligt, medan flera negativa visualiseringsmönster uppkom 

spontant. Medeleffekten visades även vara lägre för den spontana visualiseringen jämfört med 

den frivilliga visualiseringen. 

 

Kategorin Har ont/skada upplevdes spontant och innehåller två visualiseringsmönster vilka 

har uppgetts av två olika motionärer. Båda dessa visualiseringsmönster uppgavs ge en negativ 

effekt. Green (1992) menar att idrottare bör använda visualisering i rehabiliteringssyfte vid en 

skada. Genom att visualisera att skadan läker kan tankarna påverka kroppen så att den 

mobiliserar sig för att läka skadan. Men i denna studies uppkom dessa föreställningar spontant 

och dessutom negativt, dessa motionärer skulle kanske genom mer kunskap om visualisering i 

kombination med visualiseringsträning kunna läka skadan istället, eller i alla fall kunna 

kontrollera de negativa spontana föreställningarna.  

 

Även teknikvisualisering har rapporterats i stor grad i tidigare forskning (t.ex. Giacobbi, 2007; 
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Milne et al., 2005). Några innehåll i denna studie skulle eventuellt kunna liknas med 

teknikvisualisering och dessa är kategorierna Förbättring samt Träningsrelaterade övningar. 

En förbättring kan helt klart handla om teknik, men kan även handla om att bli starkare. I 

tidigare studier handlar teknikvisualisering bland annat om att lära sig en ny rutin/övning eller 

att föreställa sig sin kroppsposition vid en övning (Hausenblas et al., 1999). Så i enlighet med 

tidigare forskning skulle ovan nämnda innehåll kunna handla om teknikvisualisering. Kanske 

skulle även alla de innehåll som handlar om träningssituationer kunna räknas till 

teknikvisualisering, men detta anser inte författaren förtäljas av innehållet. För att undvika 

missförstånd om vad som räknas till teknikvisualisering skulle det med fördel kunna skapas 

en mer tydlig definition av vad teknikvisualisering är/inkluderar. 

    

Syfte 

Det absolut vanligaste syftet till varför motionärerna visualiserade var att öka motivationen. 

Fjorton av de 15 motionärerna använde minst ett visualiseringsmönster för att öka 

motivationen, hela 34 visualiseringsmönster användes för detta syfte och alla dessa 

visualiseringsmönster upplevdes ha en positiv effekt. Enligt Munroe-Chandler och Gammage 

(2005) teoretiska referensram Applied Model of Imagery Use in Exercise kan bakomliggande 

faktorer, så som motionärernas mål eller anledning till att träna, påverka i vilket syfte 

motionärerna visualiserar. Detta leder i sin tur leder till ett resultat som är kognitivt eller 

beteendemässigt. Så om en motionär visualiserar i motivationssyfte skulle detta kunna leda till 

ett kognitivt eller beteendemässigt resultat, vilket kan resultera i att motionären också blir mer 

motiverad till att träna. Även tidigare forskning har visat att motionsvisualisering har en 

motivationshöjande effekt bland motionärer (Gammage et al., 2000; Hausenblas et al., 1999). 

Då detta var det vanligaste syftet i denna studie samt att effekten av föreställningen ansågs 

vara positiv kan det antas att detta även gäller dessa motionärer. Det verkar alltså finnas en 

viss relation mellan motionsvisualisering och träningsmotivation. Detta är absolut något som 

bör uppmärksammas och användas i friskvårdssyfte då individer ofta slutar motionera bara 

några månader efter att de börjat (Fallon et al., 2005). Denna studie antyder därför på att 

motionsvisualisering är en god strategi för att motivera motionärer till att fortsätta träna.  

 

Giacobbi et al. (2003) fann att syftet att få fin kropp var en stor källa till motivation. Liknande 

resultat visades av Hausenblas et al. (1999) som fann att utseendevisualisering kunde relateras 

till träningsmotivation. Denna studie har, som tidigare nämnts, endast funnit ett innehåll som 

direkt kan kopplas till utseendevisualisering. Dock ansåg även denna motionär att 

föreställningen hade en positiv effekt på motivationen och ett möjligt samband mellan 

utseendevisualisering samt träningsmotivation kan finnas.   

 

Tidigare forskning har visat att ökning av självförtroende är ett vanligt syfte till att motionärer 

visualiserar (Giacobbi et al., 2003). Detta syfte förekom även i denna studie men endast utav 

två motionärer. Gammage et al. (2000) och Hausenblas et al. (1999) har rapporterat att de som 

tränar regelbundet samt visualiserar har bättre self-efficacy än andra som inte visualiserar. Må 

bra var även detta ett återkommande syfte som 11 av de 15 motionärerna visualiserade för. 

Att må bra är även en av de vanligaste anledningarna till att motionärerna i denna studie 

tränade. Motionärerna tränade alltså för att må bra samtidigt som visualisering i relation till 

dess träning kunde få dem att må bra. Enligt Applied Model of Imagery Use in Exercise av 

Munroe-Chandler och Gammage (2005) kan bakomliggande faktorer, så som motionärernas 

mål eller anledning till att träna, påverka i vilket syfte dem visualiserar, vilket även antyds i 

denna studie. 
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Tidigare forskning har visat att syftena ökad energi samt reducerad stress är vanliga syften till 

visualisering (Hausenblas et al., 1999). I denna studie rapporterades fyra 

visualiseringsmönster som användes för syftet energi/orka mer. Reducerad stress är dock ett 

syfte som inte framkommit i denna studie, däremot visualiserade fyra motionärer i syftet 

avslappning, vilket eventuellt skulle kunna liknas med syftet reducerad stress. 

Fokus/koncentration samt strategi/taktik var syften som användes utav motionärerna. Dessa 

syften har inte framkommit i tidigare forskning och en anledning till detta skulle kunna vara 

bristen på studier som kan skilja på innehåll, syfte och effekt av visualisering.  

 

Effekt på vad 

Spontan visualisering har som tidigare nämnts inget syfte då den uppkommer spontant, 

däremot kan en spontan visualiseringsupplevelse påverka individen. De spontana 

visualiseringsmönster som har rapporterats i denna studie visar att visualiseringen främst haft 

effekt på motionärernas motivation, detta i hela 31 av 43 visualiseringsmönster. Då de sponta 

föreställningarna varit positiva och negativa har de påverkat motionärens motivation både 

positivt och negativt. Som tidigare nämnts har motionsvisualisering en motivationshöjande 

effekt hos motionärer (Gammage et al., 2000; Hausenblas, et al., 1999: Munroe-Chandler & 

Gammage, 2005) och det samma antyds i denna studie. Dock har tidigare forskning inte tagit 

upp hur de negativa föreställningarna kan påverka motivationen negativt. Exempelvis var det 

en motionär som i sammanhanget direkt innan träning föreställde sig att denne var trött under 

passet. Detta gav motionären en negativ effekt på motivationen. Denna föreställning gav inte 

motionären en motivationshöjning, vilket tidigare forskning antyder skulle ske, utan denna 

motionär upplevde istället en motivationssänkning. Det är därför viktigt att ta hänsyn till om 

visualiseringen upplevs spontant eller används frivilligt, samt om den har en positiv eller 

negativ effekt, då motionärers visualiseringsupplevelser undersöks. 

 

Många frivilliga visualiseringsinnehåll användes i syfte att må bra. Detta var även en vanlig 

effekt av spontan visualisering och det kan tänkas att positiva föreställningar, frivilliga som 

spontana kan få en person att må bra. Som tidigare nämnts var även må bra en vanlig 

anledning till varför motionärerna tränade. Enligt Munroe-Chandler och Gammage (2005) 

referensram Applied Model of Imagery Use in Exercise, kan bakomliggande faktorer, så som 

motionärernas mål eller anledning till att träna, påverka i vilket syfte motionärerna 

visualiserar. Denna studie antyder att detta gäller för både frivillig och spontan visualisering. 

Trots att spontan visualisering inte har något syfte verkar de bakomliggande faktorerna kunna 

påverka vad de spontana föreställningarna ger effekt på. 

 

Ökad energi är som tidigare nämnt ett syfte eller en föreställning som mycket tidigare 

forskning tagit upp (t ex. Hausenblas et al., 1999). När det gäller de spontana 

föreställningarna har de visats att vissa av dem haft effekt på just energi samt motionärens 

ork. Dessa upplevdes både ha en positiv samt en negativ effekt. Detta tyder på att vissa 

spontana föreställningar kan ge ökad energi, likväl som en minskad energi och en känsla av 

att inte orka mer. Detta har inte tagits upp i tidigare studier, vilket beror på att de inte tagit 

hänsyn till om föreställningarna upplevts spontant, använts frivilligt eller om de har haft en 

positiv/negativ effekt. 

 

Motionärerna i denna studie har rapporterat att deras visualiseringsmönster haft en påverkan 

på självförtroendet. Tidigare forskning har visat att ökning av självförtroende är ett vanligt 

syfte till varför motionärer visualiserar (Giacobbi et al., 2003) och denna studie visar även att 

det är möjligt att spontana föreställningar kan påverka självförtroendet. Precis som tidigare 

diskuterats gällande motivation och energi/ork har det visats att även självförtroende 
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påverkats positivt och negativt. Det samma gäller med prestation, som även det var en 

kategori som vissa visualiseringsmönster hade effekt på i denna studie.  

 

Föreställningarnas egenskaper 

Synsinnet var det sinne som användes i flest visualiseringsmönster och det perspektiv som 

upplevdes i flest visualiseringsmönster var det inre perspektivet. Detta gällde för alla 

visualiseringsmönster sammanlagt, för frivilliga visualiseringsmönster och för spontana 

visualiseringsmönster. Ingen tidigare studie inom motionsvisualisering har tidigare tagit upp 

detta, vilket beror på att detta inte tidigare undersökts. Att det inte tidigare undersökts skulle 

kunna bero på att det inom motionsvisualisering inte ansetts spela så stor roll ifrån vilket 

perspektiv en motionär visualiserar, eller vilka sinnen som denna använder. Om målet med 

motionsvisualisering är att motivera motionärer till att börja eller fortsätta träna har kanske 

innehållet i föreställningen är viktigare än sinnen och perspektiv.  

 

Vilket perspektiv som används i en föreställning kan vara kopplat till vad motionären 

föreställer sig samt vilket syfte motionären har med föreställningen. I denna studie visades 

flest innehåll ge effekt på eller uppkomma i syftet motivation. Då detta syfte kan uppkomma 

ifrån en mängd olika föreställningar, är troligtvis inget perspektiv att föredra. Men om istället 

det främsta syftet/effekt på vad, varit till exempel utseende kanske även perspektiven skulle 

ha använts på annorlunda sätt, då en föreställning av sitt utseende i helhet kräver ett yttre 

perspektiv.       

 

Synsinnet användes i flest visualiseringsmönster och det kinestetiska sinnet var det som 

användes i näst flest visualiseringsmönster. Både synsinnet samt det kinestetiska sinnet verkar 

därmed användas frekvent av motionärer. Cumming (2008) fann att de motionärer som hade 

lätt för att inkludera det kinestetiska sinnet samt synsinnet var dem som tränade mest. Det är 

dock intressant att det i denna studie visades att det kinestetiska sinnet upplevdes i större grad 

vid spontan visualisering, än vad det användes vid frivillig visualisering samt att synsinnet 

användes i mindre grad i de spontana föreställningarna än i de frivilliga föreställningarna. 

Dock var båda sinnena väl använda både frivilligt och spontant och skillnaden skulle kunna 

bero på slumpen. Men det skulle även kunna vara så att de spontana föreställningarna handlar 

mer om en känsla än en visuell föreställning. Då individen inte själv rår över föreställningen 

kanske känslan i kroppen är viktigare än den visuella bilden. En frivillig föreställning kanske 

oftare inkluderar en visuell bild, just på grund av att individen själv väljer att framkalla 

föreställningen.  

 

Hörselsinnet var det tredje mest använda sinnet och inkluderades i hela 40 

visualiseringsmönster varav 15 visualiseringsmönster var spontana och 25 

visualiseringsmönster var frivilliga. Väldigt få motionsvisualiseringsstudier har studerat hur 

sinnen används bland motionärer. Den enda studie inom motionsvisualiseringen som tidigare 

funnit att motionärer använder detta sinne är Giacobbi et al. (2003) som i sin kvalitativa studie 

fann att en aerobicsmotionär inkluderade ljud i sin visualisering. Denna studie visar dock att 

detta sinne var mycket väl använt av motionärerna. Hela 12 av de 15 motionärerna använde 

det i minst en frivillig föreställning och 9 av 15 motionärer använde det i minst en spontan 

föreställning.  Eftersom motionärerna i denna studie ofta tränar till musik kan även detta vara 

en bidragande faktor till att hörselsinnet används.   

 

Det taktila sinnet har inte tidigare nämnts inom motionsvisualisering, men verkar trots detta 

vara ganska vanligt förekommande bland motionärerna i denna studie. Hela 10 av de 15 

motionärerna använde det i minst ett visualiseringsmönster. Dock visades en ganska klar 
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skillnad mellan spontan visualisering och frivillig visualisering då sinnet inkluderades i 22 

frivilliga visualiseringsmönster, men endast i 13 spontana visualiseringsmönster. En möjlig 

förklaring till detta är att frivillig visualisering inkluderar fler sinnen då föreställningen 

medvetet framkallas. De spontana föreställningarna är möjligtvis inte lika sinnesrika. En 

annan förklaring kan vara att det är svårt att komma ihåg sina spontana föreställningar och 

sedan kunna återge dem på ett korrekt sätt. Detta är en möjlig felkälla som bör beaktas i 

retroaktiv forskning.  

 

Känslor och hastighet 

Hela 93 av 98 visualiseringsmönster uppgavs inkludera känslor. En slutsats kan då dras att de 

flesta visualiseringsmönster, även de spontana på något sätt påverkar motionären emotionellt. 

Ingen större skillnad vad det gällde upplevelse av känslor kunde ses mellan spontan och 

frivillig visualisering. Motionärerna uppskattade även sin egen förmåga att uppleva emotioner 

i relation till sin visualisering som väldigt hög. Inga tidigare studier har tagit upp emotioner i 

relation till motionsvisualisering. Denna studie och dess resultat bör därför ses som ny 

forskning inom området.  

 

Hastigheten på visualiseringsmönstren varierade, men vanligast var att föreställningarna 

upplevdes ha en normal hastighet. Endast tre visualiseringsmönster växlade i hastighet, och då 

mellan långsam och normal eller mellan normal och hög hastighet. En skillnad som kunde 

urskiljas gällande spontan och frivillig visualisering var att fler spontana 

visualiseringsmönster upplevdes ha en hög hastighet. Detta skulle kunna bero på att de 

spontana föreställningarna ej kontrolleras utan uppkommer av sig själv. Kanske är det så att 

mindre kontrollerade föreställningar oftare har en hög hastighet. 

 

Effekt 

Sammanhanget då störst upplevd medeleffekt uppvisades var under träning. Detta är 

intressant då det även var detta sammanhang som flest visualiseringsmönster användes i och 

högst medelfrekvens rapporterades. Dock var det stora skillnader mellan spontan och frivillig 

visualisering gällande effekt då frivillig visualisering generellt hade en mycket högre 

medeleffekt. Flera spontana föreställningar visades nämligen ge en negativ effekt, vilket gjort 

att medeleffekten blev mycket lägre för spontan visualisering. Fler spontana 

visualiseringsmönster hade alltså en negativ effekt jämfört med frivilliga 

visualiseringsmönster som inte hade någon negativ effekt alls. Det verkar alltså som om 

motionärerna frivilligt främst föreställer sig positiva föreställningar som ger dem en positiv 

effekt, medan spontana föreställningar vars innehåll inte är lika lätta att kontrollera oftare ger 

en lägre eller negativ effekt.  

 

Motionärernas upplevda visualiseringsförmåga 

Motionärerna upplevde att deras visualiseringsförmåga var mycket god. De ansåg sig vara 

bäst på var att känna emotioner i föreställningarna. Detta är intressant då i princip alla 

visualiseringsmönster innehöll emotioner. Detta tyder på att motionärerna under 

föreställningarna generellt sett kunde uppleva starka emotioner. Nästan lika hög förmåga 

ansåg de ha gällande visuell klarhet. Då nästan alla visualiseringsmönster även innehöll 

synsinnet tyder detta på att de flesta föreställningarna generellt sett var visuellt tydliga och 

klara. Även deras kontroll över föreställningen ansågs vara mycket god. Detta skulle kunna 

relateras till att inga negativa föreställningar uppkom i de frivilliga 

visualiseringsupplevelserna. Detta tyder på att motionärerna hade en god förmåga att 

kontrollera sina föreställningar och på så vis undvika negativa föreställningar. Vad det gäller 

de spontana föreställningarna så uppkom det åtta negativa visualiseringsmönster. Kanske är 
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det även så att motionärerna vid uppskattning av sin förmåga att kontrollera föreställningar 

inte tog hänsyn till de spontana föreställningarna. Lite mindre tydlig verkar dock 

motionärernas upplevelse av muskelkänslor vara. Detta trots att det kinestetiska sinnet var 

mycket väl använt bland motionärerna. Detta skulle kunna betyda att motionärerna använde 

det kinestetiska sinnet ofta, men att de inte kunde uppleva så starka kinestetiska känslor. 

Dessutom så bör det återigen ligga i åtanke att det handlar om retroaktiv forskning och att det 

är svårt att komma ihåg exakta sinnen från tidigare föreställningar.  

 

Diskussion kring teoretiska referensramar 

 

Den Analytiska Referensramen för Visualiseringsupplevelser (Weibull, 2009) har tidigare 

endast använts inom idrottsvisualisering, denna studie har dock visat att referensramen även 

gäller för motionärers visualiseringsupplevelser. I enlighet med den Analytiska 

Referensramen för Visualiseringsupplevelser har föreliggande studie visat att en 

individs/motionärs visualiseringserfarenheter kan delas upp i visualiseringsmönster vilka är 

multidimensionella vad det gäller innehåll, syften, sinnen, perspektiv, känslor, frekvens och 

effekt. Visualiseringsmönster har även, i enlighet med referensramen, använts frivilligt samt 

upplevts spontant. Det har framkommit individuella visualiseringsmönster samt 

visualiseringsmönster som upplevts på liknande sätt, gällande flera dimensioner, av flera 

motionärer.  

 

I enlighet med An Applied Model of Imagery Use in Exercise har denna studie påvisat att 

bakomliggande faktorer så som motionärernas mål, skulle kunna påverka i vilket syfte 

motionärerna visualiserar. Bland annat har studien visat att flera motionärer tränar för att må 

bra samtidigt som många motionärers syften med visualiseringen är att må bra. Enligt 

referensramen kan även visualiseringens syfte leda till ett beteendemässigt eller kognitivt 

resultat. Denna studie tyder även på att motivation som var ett vanligt förekommande syfte 

till/effekt av visualiseringen, skulle kunna resultera i att motionären blir mer motiverad till att 

träna. Denna studie antyder även att denna referensram kan gälla för både frivillig och 

spontan visualisering.  

 

Metoddiskussion 

 

På grund av att antalet motionärer i studien endast är 15, samt att urvalet framkom från 

bekvämlighetsurval kan inte studien representera populationen. Detta skulle kräva ett 

kvantitativt instrument samt ett mycket större urval. Anledningen till att undersökningen inte 

valdes att göras kvantitativ beror till viss del på visualiseringens komplexitet. Dessutom är det 

en klar fördel att vid ny forskning först bepröva en teori med en mer kvalitativ metod. Studien 

kan trots den kvalitativa utgångspunkten ge en god och överskådlig bild av hur motionärers 

visualiseringsupplevelser kan se ut. Dessutom visar studien resultat som inte tidigare visats då 

detta tidigare inte undersökts. Detta gör att studien visar helt nya resultat inom området. 

 

Studien anses vara god ur ett etiskt perspektiv, alla deltagare informerades innan intervjun om 

studiens syfte samt fick skriva på ett informerat samtycke om dess deltagande. De blev även 

informerade om att de när som helst kunde dra sig ur studien och fick kontaktinformation till 

författaren för eventuella avhopp eller frågor.  
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Sammanfattning 

 

IPIEE (Weibull & Johnsson, 2010) har i denna studie visats vara ett mätinstrument som har 

kapacitet att skilja på innehåll, syften och effekter för motionsvisualisering. Motionärers 

spontana och frivilliga visualiseringsupplevelser har utforskats i relation till sammanhang, 

frekvens, innehåll, syfte, sinnen, perspektiv, emotioner, hastighet, effekt samt vad det ger 

effekt på. 

 

Pilotintervjuer samt senare användning av IPIEE visade att mätinstrumentet fungerade väl för 

mätning av motionärers visualiseringsupplevelser. En eventuell åtgärd gällande alternativa 

syften skulle kunna utföras för att i framtiden göra mätinstrumentet mer lättförståligt. Då 

IPIEE har utvecklats utifrån det tidigare väl använda mätinstrumentet IPIES stärker detta 

IPIEE validitet. Andra faktorer som ökar validitet gällande IPIEE är att intervjuledaren under 

intervjutillfället noggrant förklarar begreppet visualisering, samt att intervjuledaren 

tillsammans med intervjupersonen fyller i mätinstrumentet.  

 

Vid användning av IPIEE bör det beaktas att det handlar om retroaktiv forskning och att det 

därför kan vara svårt för motionären att komma ihåg sina föreställningar. En eventuell lösning 

skulle vara att istället använda IPIEE dagligen under en period för att på så sätt undvika att 

föreställningarna glöms bort.  

 

Resultat visar att alla de 15 motionärerna i denna studie använde sig av visualisering i relation 

till sin träning. Inga frivilliga visualiseringsmönster visades ha en negativ effekt, medan åtta 

spontana visualiseringsmönster upplevdes ha negativ effekt. Sammanhanget under träning var 

det sammanhang då flest spontana visualiseringsmönster upplevdes samt flest frivilliga 

visualiseringsmönster användes. Det var även i detta sammanhang som mest effekt samt störst 

frekvens rapporterades. Detta samband har inte skådats i tidigare forskning. Visualisering i 

sammanhangen innan träning samt utanför träning användes i ganska stor grad, vilket ligger i 

linje med tidigare studier (Hausenblas et al. 1999; Giacobbi et al. 2003). Det vanligast 

förekommande innehållet var Träningssituationer följt av Icke träningsrelaterade 

händelser/situationer. Dessa resultat skiljer sig från tidigare forskning som främst visat på 

föreställningar relaterade till utseende, ökad energi samt teknik (t.ex. Hausenblas et al., 1999). 

Endast ett innehåll kunde i denna studie direkt kopplas till utseendevisualisering, detta 

innehåll var Snygg på stranden. 

 

Det främsta syftet till att motionärerna visualiserade var ökad motivation. Detta var även vad 

de flesta spontana visualiseringsupplevelserna hade effekt på. Tidigare studier har visat att 

visualisering har en motivationshöjande effekt på motionärer (t.ex. Gammage et al., 2000) och 

även denna studies resultat tyder på detta samband. Dock bör det uppmärksammas att vissa av 

de spontana föreställningarna gav en negativ effekt på motivationen, vilket tyder på att ovan 

nämnt samban är kan vara reversibelt och visualisering även skulle kunna ge en negativ effekt 

på motivationen. Att må bra var den vanligaste anledningen till varför motionärerna tränar, 

och det var även ett av de vanligaste syftena i deras visualiseringsmönster. I enlighet med An 

Applied Model of Imagery Use in Exercise (Munroe-Chandler & Gammage, 2005) tyder 

denna studie på att motionärernas mål med träning, så som att må bra, kan påverka i vilket 

syfte de visualiserar.  

 

Synsinnet var det sinne som främst användes av motionärerna i denna studie och då ifrån det 

inre perspektivet. Det kinestetiska sinnet var det som användes näst mest och var vanligare 

vid spontan visualisering än vid frivillig. Detta är intressant då det skulle kunna vara så att 
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spontana föreställningar handlar mer om känsla än de frivilliga föreställningarna. Generellt 

sätt användes fler sinnen vid frivillig visualisering, detta kan dels bero på att motionärerna 

faktiskt använde fler sinnen vid frivillig visualisering, men kan även bero på att de hade 

svårare att komma ihåg sina spontana föreställningar.  

 

Hastigheten på motionärernas föreställningar varierade, men flest upplevdes i normal 

hastighet. Fler spontana än frivilliga visualiseringsmönster upplevdes ha en hög hastighet. 

Motionärerna upplevde emotioner i nästan alla visualiseringsmönster. Dem upplevde att dem 

hade en god förmåga att kontrollera sina föreställningar samt att de var bra på att känna 

emotioner i dem. De ansåg sig ha en god visuell klarhet i sina föreställningar, men ansåg sig 

inte lika bra på att känna kinestetiska muskelkänslor. 

 

Implikationer 

 

Att öka motivationen visades i denna studie vara ett frekvent förekommande syfte till varför 

motionärerna visualiserade. Resultat från tidigare forskning samt denna studie tyder på ett 

samband mellan visualisering i motivationssyfte och träningsmotivation (Gammage et al., 

2000; Hausenblas et al., 1999). Detta tyder på att visualisering med fördel kan användas som 

en strategi att öka motivationen till träning hos motionärer.  

 

Enligt Munroe-Chandler och Gammage (2005) teoretiska referensram Applied Model of 

Imagery Use in Exercise, kan bakomliggande faktorer, så som motionärernas mål eller 

anledning till att träna, påverka i vilket syfte motionärer visualiserar. Detta antyds även i 

denna studie då att Må bra både var en anledning till att flera av motionärerna tränade samt ett 

syfte till och en effekt av flera visualiseringsmönster. Även Positiv hälsa var en vanlig 

anledning till att motionärerna motionerar och även detta kan kopplas till (syftet/effekten på 

vad) Må bra. Enligt Munroe-Chandler och Gammage (2005) kan detta syfte i sin tur leda till 

ett beteendemässigt eller kognitivt resultat, det vill säga att motionären mår bra eller får en 

positiv hälsa. Motionsvisualisering skulle även kunna användas vid hälsopromotion för att 

motivera människor till att bli mer fysiskt aktiva och få en mer positiv hälsa. 

 

Under träning var det sammanhang då flest visualiseringsmönster upplevdes. Sammanhanget 

hade även högst medelfrekvens samt ansågs ge högst medeleffekt. Det är alltså detta 

sammanhang som motionärerna i denna studie i regel ansåg vara mest fördelaktigt och även 

använde mest frekvent. Det är möjligt att motionären, för att optimera den positiva effekten av 

visualisering, bör föreställa sig det den vill uppnå just medan denna tränar. Detta kan hjälpa 

idrottspsykologer och hälsofrämjare att hjälpa motionärer till en mer effektiv visualisering.  

  

Motionärerna upplevde även att de hade en mycket god förmåga att uppleva känslor, det vill 

säga emotioner, i relation till sina föreställningar. I princip alla visualiseringsmönster, 

spontana som frivilliga inkluderade emotioner. Detta antyder att visualisering skulle kunna 

vara en bra teknik att använda för att påverka sina emotioner. En föreställning skulle därför 

kunna användas för att skapa exempelvis positiva emotioner. 

 

Framtida forskning 

 

Denna studie har visat på helt nya resultat inom motionsvisualiseringsforskningen. De resultat 

som framkommit bör dock beprövas på fler och eventuellt större grupper. Survey of Imagery 

Experiences in Sport (SIES: Weibull, Wallsbeck & Johnsson, 2010) är ett kvantitativt 

instrument vilket är utvecklat ifrån The Individual Profile of Imagery Experiences in Sport 
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(IPIES; Weibull, 2008b). Intressant framtida forskning vore att utefter IPIEE på liknande sätt 

utveckla ett kvantitativt mätinstrument som kan mäta motionärers visualiseringsupplevelser 

på kvantitativ basis. På så vis skulle fler motionärers visualiseringsupplevelser kunna 

undersökas samtidigt och ge en mer generell bild av motionärers visualiseringsupplevelser.  

 

Inga tidigare studier inom motionärers visualiseringsupplevelser har tagit upp spontan 

visualisering. Denna studie visar att motionärer upplever spontan visualisering i relation till 

sin träning. Då denna studie endast inkluderar 15 motionärer behövs därför mer forskning 

inom området för att kartlägga motionärers spontana visualiseringsupplevelser. Denna studie 

tyder på att frivillig visualisering i större grad ger positiva effekter än spontan visualisering 

som i flera visualiseringsmönster visats ge en negativ effekt. Mer forskning skulle kunna leda 

till strategier för att kontrollera de spontana visualiseringsupplevelserna innan de ger en 

negativ effekt. Detta skulle leda till en minskning av de negativa effekterna samt en ökning av 

de positiva effekterna av visualisering. 

 

Deltagarna i denna studie hade en medelålder på 23 år. Även tidigare forskning inom 

motionsvisualisering har främst inriktat sig på denna åldersgrupp. Det skulle därför vara 

intressant att utföra denna studie på en äldre åldersgrupp, för att kunna jämföra dess 

visualiseringsupplevelser, samt anledningar till att de motionerar. Kanske motionerar dessa i 

ett helt annat syfte, vilket skulle kunna påverka deras visualiseringsupplevelser.  

 

Författaren hoppas även att denna studie kan väcka intresse för vidare forskning av 

motionärers visualiseringsupplevelser.  
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Individual Profile of Imagery Experiences in Exercise (IPIEE) 
© Weibull & Johnsson, 2010 

 

1. Bakgrundsinformation 

 

1.1. Din ålder ____ 

 

1.2. Kön ____ 

 

1.3. Utbildning _______________________________ 

 

1.4. Antal år som du aktivt har motionerat _____ 

 

1.5. Har du under de senaste sex månaderna: 
  

       Motionerat, i minst 30 minuter, tre eller flera dagar i veckan?  Ja □ Nej □ 

 

1.6. Varför motionerar du? (Var vänlig kryssa i ett eller flera alternativ som stämmer) 

 

       Stresshantering □  Må bra □   Glädje □ 

       Utmaning □  Socialt erkännande □  Gemenskap □ 

       Tävling □  Rehabilitering □  Undvika ohälsa □ 

       Positiv hälsa □  Viktkontroll □  Utseende □ 

       Styrka och/eller uthållighet □ Smidighet □ 
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2. Introduktionsfrågor för visualisering 

 

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

 

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

Vid visualisering kan olika sinnen inkluderas (t.ex. syn, hörsel…) 

Man kan inkludera känslor i visualisering 

Visualisering kan ha både psykologiska och fysiologiska effekter 

Genom visualisering kan man återskapa minnen av sinneskänslor och visuella bilder   

Genom visualisering kan man skapa nya sinneskänslor och visuella bilder  

Bilder och känslor kan skapas utan extern stimuli  

Visualisering kan ske med vilje och ofrivilligt 

 

 

Skalor till 3A och 3B. 

 

Hur ofta?  

 

1 = Väldigt Sällan. 10 = Väldigt ofta.  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

 

Upplevd effekt.  

 

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

 

-10  -9  -8  -7  -6  -5  -4  -3  -2  -1  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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3A. Frivillig visualisering 

 
3.1 Sammanhang 

 
3.2 Vad? 

 
3.3 Varför? 

 
3.4 Hur? 

 
3.5 

Hur 

ofta? 

 
3.6 

Effekt? 

 

 
Direkt innan träning 

  Sinnen/ perspektiv: 

Syn (Inre □, Yttre □, Växlar □) 

Ljud □, Kin □, Tak □,  
Doft □, Smak □ 
Känslor: Ja □, Nej □ 
Hastighet:  
Sakta □, Normal □, Snabb □ 

  

 

 
Under träning 

  Sinnen/ perspektiv: 

Syn (Inre □, Yttre □, Växlar □)  

Ljud □, Kin □, Tak □,  
Doft □, Smak □ 
Känslor: Ja □, Nej □ 
Hastighet:  
Sakta □, Normal □, Snabb □ 

  

 

 
Direkt efter träning 

  Sinnen/ perspektiv: 

Syn (Inre □, Yttre □, Växlar □)  

Ljud □, Kin □, Tak □,  
Doft □, Smak □ 
Känslor: Ja □, Nej □ 
Hastighet:  
Sakta □, Normal □, Snabb □ 

  

 

 
Utanför träning 

  Sinnen/ perspektiv: 

Syn (Inre □, Yttre □, Växlar □)  

Ljud □, Kin □, Tak □,  
Doft □, Smak □ 
Känslor: Ja □, Nej □ 
Hastighet:  
Sakta □, Normal □, Snabb □ 
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3B. Spontan visualisering 

 
3.1 Sammanhang 

 
3.2 Vad? 

 
3.3 Hur? 

 
3.4 Hur 

ofta? 

 
3.5 

Effekt? 

 
3.6 

Effekt på vad? 

 

 
Direkt innan träning 

 Sinnen/ perspektiv: 

Syn (Inre □, Yttre □, Växlar □)  

Ljud □, Kin □, Tak □,  
Doft □, Smak □ 
Känslor: Ja □, Nej □ 
Hastighet:  
Sakta □, Normal □, Snabb □ 

   

 

 
Under träning 

 Sinnen/ perspektiv: 

Syn (Inre □, Yttre □, Växlar □)  

Ljud □, Kin □, Tak □,  
Doft □, Smak □ 
Känslor: Ja □, Nej □ 
Hastighet:  
Sakta □, Normal □, Snabb □ 

   

 

 
Direkt efter träning 

 Sinnen/ perspektiv: 

Syn (Inre □, Yttre □, Växlar □)  

Ljud □, Kin □, Tak □,  
Doft □, Smak □ 
Känslor: Ja □, Nej □ 
Hastighet:  
Sakta □, Normal □, Snabb □ 

   

 

 
Utanför träning 

 Sinnen/ perspektiv: 

Syn (Inre □, Yttre □, Växlar □)  

Ljud □, Kin □, Tak □,  
Doft □, Smak □ 
Känslor: Ja □, Nej □ 
Hastighet:  
Sakta □, Normal □, Snabb □ 
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4. Visualiseringsförmåga 

 

Var vänlig och utvärdera din generella visualiserings förmåga. 

 

Kontroll över din visualisering 

 

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

 

Visuell klarhet 

 

Suddigt   1   2   3   4   5    6   7   8   9   10  Total klarhet 

 

Muskelkänslor av rörelser 

 

Inga känslor   1   2   3   4   5    6   7   8   9   10   Starka känslor 

  

Hur starka känslor upplever du när du använder dig av visualisering? 

 

Inga känslor   1   2   3   4   5    6   7   8   9   10   Starka känslor 
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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 Magisternivå) för 

Centrum för Forskning om Välfärd, Hälsa och Idrott på Högskolan i Halmstad. Syftet med 

studien är att undersöka visualiseringsanvändandet hos motionärer. Detta kommer att ske 

genom intervju med instrumentet The Individual Profile of Imagery Experiences in Exersice 

(IPIEE). Instrumentet mäter hur motionärer upplever visualisering i relation till sin träning. 

Det finns inget rätt eller fel sätt att visualisera på. Allt du behöver göra är att ärligt bedöma 

din egen visualisering. 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                                           Natalia Stambulova 

Tele: 0702-79 18 10   NataliaStambulova@hh.se 

E-mail: elinjo07@student.hh.se                                                                       
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Skriftligt, informerat samtycke angående medverkan i en studie med syftet att 

undersöka motionärers visualiseringsupplevelser. 

 

 

 

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 motionärers visualiseringsupplevelser.  
 
 

Ort/Datum___________________________________________________________________ 

 

 

 

Namnunderskrift______________________________________________________________ 

 

 

 

Namnförtydligande____________________________________________________________ 
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Frilliga samt spontana visualiseringsinnehåll 

 

Frivilliga innehåll 

Utför en viss prestation 

Utför en viss prestation 
Tidigare och kommande pass 

Att jag genomför det kommande passet 

Träningssituation 

Träningsmoment, utmaningar 
Tränar, (beroende på vilken nästa träningsform 

är) 

Träningspass som är kul 

Träningsupplägg 

Kommande träningspass 

Tidigare träningssituationer som varit bra 

Ett riktigt hårt träningspass 

Rörelse/övning på gymmet 

 

 

 

 

 

 

Träningssituationer 

(13) 

Sitter hemma i soffan 

Äter/dricker 

Mat, dusch, soffa 

Mat, Dusch, TV 

Är i min lägenhet efter träning 

Mig själv efter träning, ex bastu dusch 
Mig själv efter passet 

Något helt annat, som inte handlar om träning 

Gröna fält med röda bollar 

Mig själv på cykeln, cyklar hem 

På väg till träning 

 

 

 

 

Icke träningsrelaterade 

händelser/situationer 

(11) 

Mål, delmål 

Går i mål, framme 

Målet med träningen idag 

Lyckas med ett mål 

Lyckas med ett mål 

 

 

Mål (5) 

 

Att jag gör något bra under träning 

Något bra som jag gjort under träningen 

Lyckas med övningarna 

Lyckade prestationer 

(3) 

Övningar som är nya 

Övning jag kunde gjort bättre 

Övningar  

(2) 

Känsla efter träning 

Känslan på passet  
Känsla i relation till träning 

(2) 

Förbättring av koreografiska rörelser 

Träning som ger förbättring av ex stabilitet 

och sving 

Förbättring  

(2) 

Den branta backen/En person jag vill slå 

En ”tidslinje” av kvällen, vad jag ska 

prioritera 

Fortsätter kämpa 

Något som gör mig arg 
Resultat av träning, kroppsliga, fysiska) 

Jag är pigg, vaken och fräsch  
Slår en bra clear, (slag i badminton) 

 

 

 

 

Okategoriserade 
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Rörelser i nästa låt 

Något bra som hände i/under passet (rörelse) 

Takt, andning, steg 

Träningslokalen och människor som är där 

ovs 

Har precis tränat och är svettig och knallröd i 

ansiktet. 

Avslappning/streatch i slutet av passet 

Tar lite extra (tyngd, ökning) 

Ger 100% på ett pass 

Passet är klart 

Att jag tränar en specifik muskel 

 

 

 

 

 

 

Okategoriserade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Bilaga 3 

 

 

 

Spontana innehåll 

Träningssituationer 

Träningsrelaterade övningar 

Tidigare träningspass som varit roliga 

Mig själv under passet 

Är ute och springer  
Rörelse/träningssituation 

Rörelse/träningssituation 

Träning, ett pass 

Träningssituation 
Ute och rider 

 

 

 

Träningssituationer  

(10) 

Något helt annat, som inte handlar om 

träning 
Icke träningsrelaterade händelser/situationer 

Icke träningsrelaterade händelser/situationer 

Sitter hemma i soffan 

Sitter hemma i soffan 

Icke träningsrelaterade 

händelser/situationer  

(5) 

Kroppslig träningseffekt 

Kroppslig träningseffekt 

Kroppslig träningseffekt 

Kroppslig träningseffekt  

(3) 

Misslyckas/Lyckas med övning/ar 

Detta gjorde jag bra (helhet av passet)/Detta 

gjorde jag mindre bra (helhet av passet) 

Något positivt/negativt i relation till träning 

Bra/dåliga  prestationer  

(3) 

Är stark, klarar massor 

Är stark, klarar massor 
Är stark och klarar massor  

(2) 

Något bra som jag gjort under tidigare 

träningar 

Moment under tidigare träningspass som jag 

utfört bättre 

 

Lyckad träning  

(2) 

Något som går dåligt under träningen 

Moment under tidigare träningspass som jag 

gjorde sämre 

Dåliga prestationer  

(2) 

Får ont 

Ont, skada kommer bli värre 

Har ont/skada  

(2) 

Att jag inte orkar mer 

Trött under passet 

Energi  

(2) 

Att jag tränar på ett sätt som gör mig bättre 

Träningsmoment som ger effekt 

Förbättring genom träning  

(2) 

Några extra kilo/vikt på övning 

Dålig känsla på ett tidigare pass  

Klarar av övningen/arna 

Positiv atmosfär på gymmet 
Mat  

Går från träningen och är nöjd 

Finallåten 

Jobbig rehab-träning 

Negativa konsekvenser av träning( ex 

förkyld) 

Snygg på stranden 

 

 

 

 

Okategoriserade 
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