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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka: (1) två elitfotbollsspelares generella 

visualiseringsupplevelser; (2) deras specifika visualiseringsupplevelser i samband med 

träningar; (3) hur deras användande av visualisering förändrades mellan de olika 

undersökningarna och (4) hur medvetenheten om deras visualiseringsupplevelser förändrades 

under undersökningsperioden. I studien deltog 2 elitfotbollsspelare (båda män) som var 22 

och 24 år gamla. Imagery Experiences in Sport (IPIES; Weibull 2008a) användes som 

mätinstrument. Resultatet visade att det var stora skillnader mellan spelarnas generella och 

specifika visualiseringsupplevelser. Resultatet visade även att på en stor dynamik i spelarnas 

visualiseringsmönster. Förändringar i spelarnas visualiseringsmönster kan förklaras utifrån 

Action Theory (Nitch, 1985). Vidare visade studie att spelarnas medvetenhet ökade under 

undersökningsperioden. Framtida forskning rekommenderas att beakta såväl minnets roll, 

som idrottarnas medvetenhet. 

 

Nyckelord: Elitfotbollsspelare, medvetenhet, visualiseringsmönster, visualiseringsupplevelser 
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Abstract 

 

The objectives of this study were to: (1) examine 2 elite soccer’s players’ general imagery 

experiences; (2) examine the elite soccer players’ specific imagery experiences in relation to 

trainings; (3) how soccer players’ imagery experiences changed between the different 

investigations and (4) how the soccer players’ awareness about their imagery experiences 

changed during the study period. Two elite soccer players (both men), 22 and 24 years, old 

participated in this study. The Individual Profile of Imagery Experiences in Sport (IPIES; 

Weibull 2008a) was used as an instrument. The results showed that it was major differences 

between the players’ general and specific imagery experiences. The results showed a big 

dynamic in the players’ imagery patterns. The changes can be explained using the Action 

Theory (Nitch, 1985). Furthermore the players’ awareness increased during the study period. 

In future research it is recommended to consider both the role of the memory and the athletes’ 

awareness. 

 

Keywords: Awareness, elite soccer players, imagery experiences, imagery pattern 
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Inledning  

 

Det har sedan länge funnits ett intresse av att undersöka idrottares visualiseringsanvändande 

och dess effekter på den idrottsliga prestationen (Barr & Hall, 1992). Ett stort antal studier har 

visat att visualisering kan ha positiva effekter i såväl enkla motoriska färdigheter som mer 

komplexa uppgifter (t.ex. Feltz, Landers, & Becker, 1988). Därför rekommenderar idag 

många idrottspsykologiska rådgivare sina adepter att använda visualisering som en avsiktlig 

strategi i den vardagliga fysiska träningen (Hall, Martin, & Moritz, 1999). 

 

Visualisering är idag en av de mest populära mentala tekniker som används av idrottare 

(Short, Ross- Stewart, & Monsma, 2006). Detta på grund av visualiseringens mångsidighet 

samt att den kan fylla flera olika funktioner (Short et al., 2006), såsom bland annat höja 

självförtroende, hantera stress och höja motivationen (Morris, Spittle, & Watt, 2005). Vidare 

visar tidigare forskning att elitidrottare använder visualisering mer frekvent och strukturerat 

än idrottare på lägre tävlingsnivåer (för en översikt, se Hall, 2001). Den största delen av 

forskningen kring visualisering har dock fokuserat på att studera icke elitidrottare snarare än 

elitidrottare (Morris et al., 2005). 

 

Utifrån publikintresse, medialt intresse och antalet aktiva utövare är fotboll idag världens 

största idrott (Jönsson, 2006), men relativt få studier har fokuserat på att undersöka 

fotbollsspelares visualiseringsupplevelser. Hardy, Jones och Gould (2002) föreslår att fler 

framtida studier ska göras på elitidrottare, samt mer specifika (Morris et al., 2005). Vidare har 

enbart en tidigare studie undersökt hur idrottares visualiseringsupplevelser förändras över tid 

utan påverkan av intervention (Wallsbeck, 2009). Det finns därav ett intresse att undersöka 

elitfotbollsspelares upplevelser av visualisering, och hur deras visualiseringsupplevelser 

utvecklas över tid utan påverkan av intervention. 

 

Begreppsdefinitioner 

 

Visualisering 

Många olika definitioner av visualisering har använts inom visualiseringsforskningen. En 

relativt ny definition av Morris et al. (2005) har modifierats av Wallsbeck och Weibull (2010, 

s. 18. fritt översatt) och används i denna studie. Den lyder: ”Visualisering kan ses som det 

frivilliga och spontana skapandet, eller återskapandet av en upplevelse genererad från 

minnesinformation som involverar kvasi- sensoriska, kvasiperceptuella och kvasi- affekta 

kännetecken, vilket är under individens kontroll och kan ske i frånvaron av riktiga 

stimuliorsaker normalt associerat med riktiga upplevelser och kan ha fysiologiska och 

psykologiska effekter på den som visualiserar”. 

 

Visualiseringsupplevelser  

Visualisering kan upplevas både och spontant och frivilligt. Vidare är 

visualiseringsupplevelser än bredare term än visualiseringsanvändande, då den rymmer både 

frivillig och spontan visualisering. Detta då idrottare snarare upplever spontan visualisering än 

använder det. Frivillig visualisering används med för en eller flera syften, t.ex. en 

fotbollsspelare som visualiserar ett bra skott för att höja självförtroendet. Frivillig 

visualisering kan även ha negativa effekter för den som visualiserar, t.ex. föreställer sig 

misslyckanden för att förbereda sig för det men att det istället leder till att han oroar sig för att 

misslyckas. Spontan visualisering upplevs spontant utan ett syfte. Spontan visualisering kan 

ha positiv effekt på den som visualiserar, t.ex. kan en individ uppleva en föreställning om att 

lyckas utföra en dribbling. Idrottaren upplever denna föreställning spontant, men får positiva 
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effekter i form av högre självförtroende. Spontan visualisering kan även ha negativa effekter, 

t.ex. om idrottarens föreställning är ett missat skott och upplevs som negativt kan det ha 

negativ inverkan på individens självförtroende. 

 

Visualiseringsförmåga 

Begreppet visualiseringsförmåga kan definieras enligt följande: ”Visualiseringsförmåga kan 

ses som individens kapacitet att skapa föreställningar, vilket således är utvecklat i termer av 

generalisation, sinnes och känslomässiga kvalitéer” (Watt, Spittle & Morris, 2002; ref. i 

Morris et al., 2005, s. 20. fritt översatt). Visualiseringsförmåga har även visat sig vara något 

som idrottare kan utveckla och förbättra (Buckolz, Hall, & Rodgers, 1991) och det har 

framkommit som en viktig faktor för att visualiseringen ska få en positiv effekt på den 

idrottsliga prestationen (Hall, Mack, Paivio, & Hausenblas, 1998).  

 

 Perspektiv 

Idrottare kan uppleva sina mentala föreställningar utifrån två olika perspektiv. Dels utifrån ett 

inre perspektiv där individen ser sig själv inifrån såsom i verkliga livet, samt från ett yttre 

perspektiv där individen ser sig själv utifrån en tredje persons perspektiv, såsom på en film 

(Salmon, Hall, & Haslam, 1994). Idrottare kan även växla mellan de olika perspektiven när de 

visualiserar (Hall, Rodgers, & Barr, 1990). 

 

 Sinnen 

En individs föreställning kan involvera samma sinnen som i verkliga livet, det vill säga syn, 

hörsel, doft, smak, känsel (taktila sinnet) och det kinestetiska sinnet (Vealey & Greenleaf, 

2001). Ett sinne som fått mycket uppmärksamhet i forskningen på senare tid är det 

kinestetiska sinnet som kan definieras enligt följande: ”Känslan av att utföra en rörelse som 

inkluderar den intensitet, kraft, balans och spatiala lokaliseringen rörelsen har” (Callow & 

Waters, 2005, ss. 444-445. fritt översatt).    

 

Riktning  

Short, Bruggerman, Engel, Marback, Wang och Willadsen (2002) menar på att riktningen av 

visualiseringen kan påverka individens prestation positivt och negativt. Short et al. (2002) 

fann att en negativ föreställning inte nödvändigtvis leder till en negativ prestation, samt att en 

positiv föreställning inte måste leda till en bra prestation. Dock har det visat sig att när 

idrottare upplever negativa föreställningar leder det ofta till en negativ effekt på prestationen 

(Nordin & Cumming, 2005). Det primära är upplevelsen av föreställningen, då olika 

förställningar kan upplevas positivt av en individ och negativt av en annan (Short et al., 

2002). Ett exempel på ovanstående resonemang är en golfspelare som vid en lång och svår 

putt precis missar hålet, vilket för en idrottare kan upplevas ha en positiv effekt (positiv 

riktning), medan en annan individ kan uppleva att det har en negativ effekt (negativ riktning; 

Short et al., 2002).  

 

Teoretiska Referensramar 

 

        Den Analytiska Referensramen för Visualiseringsupplevelser  

En idrottsutövares visualiseringsupplevelser kan enligt den Analytiska Referensramen för 

Visualiseringsupplevelser (Weibull, 2008) delas in i mindre enheter som kallas 

visualiseringsmönster. Ett visualiseringsmönster är individens individuella 

visualiseringsupplevelse, som är multidimensionell och består av följande dimensioner: 

sammanhang, innehåll, syften, sinnen, perspektiv, känslor, frekvens och effekt . Idrottare kan 

uppleva visualiseringsmönster frivilligt och spontant (Weibull, 2008a). Dessa 



   3         1                  

   

 

visualiseringsmönster utgör tillsammans individens specifika visualiseringsprofil. Alla 

visualiseringsmönster är i grunden individuella, men kan upplevas av andra personer på 

liknande sätt (Weibull, 2005). Ett visualiseringsmönster är även dynamiskt, det kan förändras, 

ett gammalt kan försvinna och ett nytt uppkomma (Wallsbeck, 2009). 

 

     Analytisk referensram för idrottares visualiseringsanvändande 

Denna referensram är utformad av Munroe, Giacobbi, Hall och Weinberg (2000) och 

skapades i en studie där 14 deltagare intervjuades från sju olika idrotter, däribland golf, 

simning, volleyboll och brottning. Referensramen syftar således till att beskriva idrottares 

visualiseringsanvändande genom att använda fyra utgångspunkter: Where, When, What and 

Why, på svenska: Var, När, Vad och Varför. Var handlar var någonstans idrottarna befinner 

sig när de visualiserar, vilket innefattar under och utanför träning och tävling. När kan delas 

in i sex olika kategorier, under träning, utanför träning, före tävling, innan tävling under 

tävling och efter tävling. Vad involverar innehållet i visualiseringen, klarheten och tydligheten 

i föreställningarna samt hur visualiseringen påverkar idrottsutövarna positivt och negativt. 

Varför idrottare visualiserar kan besvaras utifrån Paivios (1985) analytiska referensram 

(Munroe, Hall, Simms, & Weinberg, 1998). 

 

Baserat på modellen kan det också göras en distinktion mellan olika typer av visualisering. De 

olika visualiseringstyperna leder således till olika funktioner. Paivio (1985) menar på att 

visualisering har en kognitiv och motiverande dimension, vilket inkluderar en specifik och en 

generell nivå. Den Kognitiva Generella visualiseringen (KG) innefattar ett strategisyfte så 

som förberedelser inför träningar och tävlingar. Den andra delen Kognitiv Specifika 

visualiseringen (KS) handlar om att visualisera en specifik färdighet, såsom exempelvis en 

fotbollsstraff. Tredje delen är den Motivationsspecifika visualiseringen (MS) som innefattar 

att visualisera ett mål, t ex. att bli snabbare eller vinna en match. Den sista typen är den 

Motivationsgenerella visualiseringen (MG) som handlar dels om copingstrategier, samt om att 

visualisera känslan av stress och anspänning. Hall et al. (1998) utvecklade senare den 

Motivationsgenerella (MG) visualiseringstypen i två nya delar. Motivations Generell 

Anspänningsvisualisering (MG-A) och Motivations Generell Mastery visualisering (MG-M). 

MG-A innehåller strategier för anspännings reglering, och MG-M inkluderar visualisering för 

att höja självförtroende och mental styrka.  

 

      Action Theory 

För att förklara hur idrottares visualiseringsupplevelser kan förändras över tid presenteras 

Action Theory (Nitsch, 1985). Baserat på teorin är olika människors fundamentala handlingar 

beroende av sambandet mellan tre faktorer: Personen, Omgivningen och själva Uppgiften. 

Den första faktorn innefattar personens nuvarande fysiska och mentala tillstånd. Uppgiften 

involverar situationen och vilken typ av idrott som utförs, medan den tredje sista faktorn 

innefattar vilken omgivning personen befinner sig, samt under vilka förhållanden uppgiften 

utförs i. Det är därför av stor vikt att effektivisera relationen mellan dessa faktorer för att 

utveckla idrottarens handlingar (Nitsch, 2000). 

 

 

  

 

               ↕ 
                                         

                                             ↔                          ↔

 

Uppgift 

 

Handling 

 

Omgivning 

 

Person 



   4      

 

  

Mätinstrument 

 

       The Sport Imagery Questionnaire (SIQ) 

Baserat på Paivios analytiska referensram utvecklade Hall, Mack, Paivio och Hausenblas 

(1998) The Sport Imagery Questionnaire. SIQ används för att undersöka idrottares 

visualiseringsanvändande, och det är ett mycket frekvent använt mätinstrument i 

visualiseringsforskningen. SIQ utgår från 30 olika påståenden där idrottaren får uppskatta sitt 

visualiseringsanvändande på en skala som sträcker sig från 1 till 7. En positiv aspekt med SIQ 

är att det är ett förhållandevis enkelt test som är lätt att applicera. På senare tid har det dock 

framkommit viss kritik mot SIQ vilket diskuteras i Short, Ross-Stewart och Monsmas (2006) 

artikel. Forskning har visat att två individer kan använda samma innehåll i föreställningen 

men för olika syften, samt att en individs föreställning kan ha flera olika syften (t.ex. Short et 

al 2002: Callow & Waters, 2005). Exempelvis kan en fotbollsspelare visualisera en specifik 

färdighet för att öka motivationen och förbättra koncentrationen medan en annan spelare kan 

visualisera samma färdighet för att reglera sin anspänning. Detta utgör en begränsning med 

SIQ då skillnaden mellan typ och syfte inte framgår i mätinstrumentet. Kontentan blir att SIQ 

snarare mäter frekvensen av användandet av olika visualiseringstyper. Short et al. (2006) 

anser därför att det bör göras en distinktion mellan innehåll, typ och funktion. En annan kritisk 

aspekt som riktats mot SIQ är frekvens skalan där idrottarna ska självuppskatta sin 

visualiseringsfrekvens. Den analoga skalan sträcker sig från 1-7, där 1 står för sällan och sju 

för ofta. Dock finns det inget utrymme att välja aldrig, vilket utgör en begränsning för 

resultatet (Short et., 2006).  

 

      Imagery Use Questionnaire (IUQ) 

Imagery Use Questionnaire utformades av Salomon et al., (1994) för att undersöka 

fotbollsspelares visualiseringsanvändande. IUQ är baserat på Paivios referensram (1985). 

Mätinstrumentet undersöker övergripande när fotbollsspelare använder sig av visualisering 

samt varför det används, såsom bl.a. för att förbättra spelstrategier, individuella färdigheter 

och motivation (Salmon et al., 1994). Då IUQ utgår ifrån Paivio’s analytiska referensram kan 

det riktas en viss kritik mot detta instrument. Utifrån modellen klassificeras en idrottarens 

innehåll i en specifik förställning in i en viss visualiseringstyp, vilket leder till en specifik 

funktion. Senare forskning har dock visat att det inte finns en direkt relation mellan en viss 

visualiseringstyp och funktion (Callow & Waters, 2005). 

 

     The Individual Profile of Imagery Experiences in Sport (IPIES) 

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

från Individual Profile of Imagery Experiences in Tennis (IPIET; 2005, 2007b) och 

referensramen Den Analytiska Referensramen för Visualiseringsupplevelser  

och är både ett kvalitativt och kvantitativt mätinstrument. IPIES används för att undersöka 

idrottares visualiseringsupplevelser. Mätinstrumentet består av fyra delar. Den första delen 

berör bakgrunds fakta om idrottaren, medan del två handlar om idrottarnas förståelse av 

begreppet visualisering. I del tre undersöks idrottarnas spontana och frivilliga 

visualiseringsupplevelser, genom att undersöka och identifiera deras olika 

visualiseringsmönster i olika sammanhang. Positiva aspekter med IPIES är att du får en bred 

överblick över idrottares frivilliga och spontana visualiseringsupplevelser, samt att den har en 

klar struktur och indelning vilket underlättar såväl analys som genomförandet av intervjun. 

IPIES tar även beaktande till individuella skillnader i idrottares upplevelser av visualisering. 

Tidigare forskning har använt IPIES för att undersöka idrottares visualiseringsupplevelser i 
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t.ex. fotboll (Dahl & Nilsson, 2009), Golf (Olsson, 2008), ishockey (Wallsbeck, 2009), 

styrkelyft (Christensen, 2009) och tennis (Weibull, 2007b). 

 

Tidigare forskning 

     

    Sammanhang 

Idrottsutövare använder visualisering i många olika situationer och sammanhang (Weinberg, 

Butt, Knight, Burke, & Jackson, 2003). Tidigare forskning har visat att idrottare upplever 

visualisering i såväl träning- som tävlingssammanhang, men även utanför idrottsarenan så 

som i hemmet (t.ex. Salmon et al., 2004; Nordin & Cumming, 2005; Weinberg et al., 2003). 

Det har även påvisats att idrottare använder visualisering mer frekvent i samband med tävling 

än i andra sammanhang (White & Hardy, 1998). 

 

I en studie av Hall et al. (1990) undersöktes 381 personers användande av visualisering i olika 

idrotter, däribland fotboll. Resultatet i studien styrker ovanstående antagande om att 

idrottsutövare upplever visualisering i högre utsträckning i samband med tävling än träning. 

Studien visade även att idrottarna använde visualisering mer frekvent före tävling i relation 

till under och efter tävling. Även i Weinbergs et al. (2005) studie använde idrottarna främst 

visualisering i tävlingssammanhang. 

 

I Salmons et al. (1994) studie undersöktes 362 fotbollsspelares, på olika tävlingsnivå, 

användande av visualisering. I studien framkom det att fotbollsspelarna upplevde 

visualisering i högre utsträckning under träning än före och efter träning. Vidare i denna 

studie upptäcktes att idrottare på högre tävlingsnivå använder visualisering mer frekvent än 

fotbollsspelare på en lägre tävlingsnivå. Även efter säsongens slut har det visat sig att 

elitidrottare upplever mer visualisering än idrottare på lägre tävlingsnivå (Cumming & Hall, 

2002). I denna studie rapporterades det också att elitidrottare har en mer strukturerad, 

kontrollerad och effektiv användning av visualisering i relation till andra idrottare.   

 

I en studie av Weinberg et al. (2003) undersöktes 523 individuella och lagidrottares 

visualiseringsanvändande. Av resultatet framkom det att idrottarna upplevde att deras 

visualisering var effektivare i tävlingssammanhang än i träningssammanhang. Idrottares 

användande av visualisering och deras visualiseringsförmåga har visat sig vara två variabler 

som har en närstående relation. Enligt Vadocz, Hall och Moritz (1997) leder ett ökat 

användande av visualisering till bättre visualiseringsförmåga, och en bra 

visualiseringsförmåga ökar sannolikheten till en positiv effekt av visualiseringsanvändandet 

(Hall et al., 1998). 

 

     Sinnen och Perspektiv 

I en studie av White och Hardy (1998) visade det sig att det visuella och kinestetiska sinnet 

var de vanligaste som idrottarna använde när de visualiserade. Ett liknande resultat har även 

flera andra studier visat, däribland Gregg, Hall och Nederhof (2005) studie där 100 idrottares 

visualiseringsanvändande. Vidare har det framkommit att idrottare i mindre utsträckning 

involverar lukt, smak, taktila och hörselsinnet i sina visualiseringsupplevelser, och specifikt 

när någon form av rörelse är involverat i utförandet (Murphy, Nordin, & Cumming, 2008). 

Att dessa sinnen inte används lika frekvent visade sig även i Evans, Jones och Mullens (2004) 

interventionsstudie där rugbyspelaren varken inkluderade smak, doft eller det auditiva sinnet i 

sin visualisering.  
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I en studie av Hall, Wendy, Rodgers och Barr (1990) undersöktes visualiseringsanvändandet 

hos 381 idrottare i olika idrotter, däribland fotboll. Här framkom att det visuella sinnet 

användes mest frekvent. En annan intressant upptäckt i denna studie var att fotbollsspelarna 

tenderade att i mindre utsträckning involvera det kinestetiska sinnet än ”closed skills” 

idrottarna. Vidare har det rapporterats att dansare snarare växlar mellan ett inre och yttre 

perspektiv, än enbart använder ett enda perspektiv när de visualiserar (Nordin & Cumming, 

2005). Medan en annan studie gjord av Salomon et al. (1994) fann att fotbollsspelare främst 

upplever sina föreställningar från ett inre perspektiv. 

 

    Varför idrottare visualiserar 

Många studier har rapporterat att idrottare använder visualisering för olika syften, och en 

individs föreställning kan ha flera olika funktioner (Nordin & Cumming, 2005). Exempelvis 

kan en fotbollsspelare föreställa sig ett bra skott för att få högre självförtroende, samt för att 

förbättra koncentrationen. Enligt Paivio (1985) används visualisering för både kognitiva och 

motivationsinriktade aspekter. 

 

I en studie av Munroe et al. (2000) studerades 14 elitidrottare visualiseringsanvändande från 

sju olika idrotter. Av resultatet framkom det att idrottarna använde visualisering i syfte att 

reducera anspänning (MG-A), höja självförtroendet (MG-M) och för strategiska syften (KG). 

I en annan studie av Hall et al. (1998) undersöktes universitetsidrottares 

visualiseringsanvändande. Resultatet visade att MG-M visualisering var den typ av 

visualisering som användes mest frekvent. Gällande fotbollsspelare har det visat sig att de 

visualiserar mer för motivationsinriktade aspekter än kognitiva (Salomon et al., 2004). Ett 

annat resultat gjorde i Evans et al. (2004) interventionsstudie där rugbyspelaren främst 

använde visualisering i ett kognitivt syfte.  

 

Wallsbeck (2009) studerade 5 hockeyspelares ishockeyspelares visualiseringsupplevelser 

under en säsong utan påverkan av intervention. I studien behandlades och analyserades 

resultatet genom bl.a. kartlägga deltagarnas visualiseringsmönster. De vanligaste syftena i 

visualiseringsmönstren var: Hitta en positiv känsla, höja självförtroendet samt höja 

koncentrationen. Vidare har det även framkommit att idrottare använder visualisering vid 

skada som ett komplement till den vardagliga träningen i syfte att förkorta 

rehabiliteringsprocessen (Hare, Evans, & Callow, 2008), i förberedande syfte (Dahl & 

Nilsson, 2009) och för att höja självförtroendet (White & Hardy, 1998). 

 

Men hänsyn till tidigare studier verkar det som att många idrottare använder visualisering i 

syfte att höja självförtroendet. Tidigare forskning visar även på en tydlig relation mellan 

visualisering och självförtroende (Short & Short, 2005). Forskning har även visat att idrottare 

använder visualisering för att förbättra självförtroendet (Dahl & Nilsson, 2099; Wallsbeck, 

2009). Vidare i en studie av She och Morris (1997) framkom det att basketspelarna upplevde 

ett högre självförtroende genom visualiseringsträning. Det har även framkommit 

visualiseringsträning kan förbättra fotbollsspelares self-efficacy, vilket är en form av 

situationsspecifikt självförtroende (Krista, Munroe-Chandler, & Hall, 2005). 

 

     Frivillig och Spontan Visualisering 

Som tidigare nämnt kan idrottare dels använda visualisering frivilligt med ett syfte, men även 

uppleva det spontant. Murphy et al. (2008) menar dock på att det är den frivilliga 

visualiseringen som är vanligast bland idrottare.
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I Dahl och Nilssons (2009) studie undersöktes tio fotbollsspelares frivilliga och spontana 

visualiseringsmönster. Av resultatet framkom det att nio av tio spelare använde frivillig 

visualisering. Åtta av dessa spelare upplevde att den frivilliga visualiseringen hade positiv 

effekt. De vanligaste innehållen i föreställningarna var lyckade brytningar, inlägg, passningar, 

positionsspel och att göra mål. Vidare i studien upplevde fotbollsspelarna spontan 

visualisering mer i tävling än träningssammanhang, och specifikt innan tävling. De vanligaste 

innehållen var tränarens och andras missnöje. En spelare upplevde att den spontana 

visualiseringen inte hade någon effekt, medan resterande spelare upplevde att den hade 

negativ effekt. Det har dock framkommit att idrottare även kan uppleva spontan visualisering 

med positiv effekt (Olsson, 2008)  

 

Många studier har undersökt idrottares generella visualiseringsanvändande, inom fotbollen 

har dock få visualiseringsstudier gjorts. Tidigare forskning har även i stor utsträckning 

fokuserat på icke elitidrottare snarare än elitidrottare (Morris et al., 2005). Därför har 

författarna valt fokusera på att undersöka både elitidrottares generella och specifika 

visualiseringsupplevelser, samt identifiera eventuella skillnader. Författarna finner det även 

av intresse att studera om elitidrottares medvetenhet och om användande av visualisering 

förändras under en kortare period utan påverkan av intervention. Såvitt författarna kan finna 

finns det enbart en studie som undersökt detta. Wallsbeck (2009) undersökte bland annat hur 

ishockeyspelares visualiseringsupplevelser utvecklades under en säsong utan påverkan av 

intervention. Resultatet visade att visualiseringsmönstren var såväl dynamiska som stabila 

över tid. För att samla in information om fotbollsspelarna visualiseringsupplevelser kommer 

Individual Profile of Imagery Experiences in Sport (IPIES; Weibull, 2008) användas. Fördelar 

med IPIES i relation till andra mätinstrument är dels att en utförlig och detaljerad information 

om idrottarnas visualiseringsupplevelser samlas in, samt att instrumentet tar hänsyn till 

individuella skillnader i idrottares upplevelser av visualisering.  

 

Syften 

Syftena med studien är att undersöka: (1) två elitfotbollsspelares generella 

visualiseringsupplevelser; (2) deras specifika visualiseringsupplevelser i samband med 

träningar; (3) hur deras användande av visualisering har förändrats mellan de olika 

undersökningarna och (4) hur medvetenheten om deras visualiseringsupplevelser har 

förändrats under undersökningsperioden. 

 

  Metod    

 

Undersökningsdeltagare 

Deltagarna i studien var 2 stycken manliga elitfotbollsspelare i åldrarna 22 och 24 år. En 

fotbollsspelare spelade i norska Tippeligan och en spelade i svenska Superettan. Båda två 

spelade på nationell tävlingsnivå, men hade även figurerat på internationell tävlingsnivå. En 

av spelarna studerade på universitet. Den andra spelaren hade enbart gymnasial utbildning. En 

spelare hade varit aktiv inom sin idrott i 16 år medan den andra hade varit aktiv i 17 år. 

 

 Instrument 

I studien användes The Individual Profile of Imagery Experiences in Sport (IPIES: Weibull, 

2008b), vilket är utvecklat av Weibull utifrån Individual Profile of Imagery 

Experience in Tennis (IPIET: 2005, 2007b). IPIES är en enkät som används som 

intervjuguide. IPIES (se Bilaga 1) används huvudsakligen för att undersöka idrottares 

visualiseringsupplevelser. Del 1 innefattar bakgrundsfrågor om ålder, kön, utbildning, 

tävlingsnivå och hur länge idrottaren varit aktiv inom sin idrott. Del 2 berör frågor om 
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idrottarens kunskap om visualisering. Idrottarna får här välja tre av sju möjliga definitioner 

som ligger närmast deras förståelse av visualisering. I denna del ställs det även öppna frågor 

där idrottarna får berätta om sin kunskap om visualisering. Del 3A innefattar idrottarnas 

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

efter träning, innan tävling, under tävling, efter tävling och utanför träning/tävling. För varje 

specifikt sammanhang idrottarna upplever visualisering ska de beskriva vad som visualiseras, 

för vilket syfte, vilka sinnen som inkluderas, från vilket perspektiv samt frekvens och upplevd 

effekt av visualiseringen. Frekvensskalan sträcker sig från 1 till 10 (1 = väldigt sällan; 10 

väldigt ofta), medan effektskalan sträcker sig från -10 till 10 (-10 = väldigt stor negativ effekt; 

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

stor positiv effekt). Del 3 B handlar om idrottarnas spontana visualiseringsupplevelser och har 

samma upplägg och struktur som 3A, undantaget är att kategorin varför inte finns med. Detta 

då spontan visualisering upplevs utan ett syfte. Del 4 berör idrottarnas visualiseringsförmåga, 

där idrottarna får självuppskatta sin kontroll, visuella klarhet, muskelkänslor av rörelser och 

hur starka känslor de upplever under visualisering. Detta görs med hjälp av en skala från 1-10 

I slutet får även idrottarna beskriva vad de skulle vilja förbättra gällande sin 

visualiseringsförmåga och visualiseringsanvändande.  

 

Procedur 

Kontakt togs direkt med respektive spelare genom ett telefonsamtal, där idrottarna blev 

informerade om studiens syfte och tillfrågades om de ville delta. Båda spelarna tackade ja, 

och tid och plats bestämdes. Tio intervjuer genomfördes i spelarnas hem i ett rum fritt från 

distraktioner, medan en intervju genomfördes med hjälp av en videokonferens. Innan 

intervjuerna påbörjades fick samtliga deltagare muntlig information kring studiens innehåll 

och syfte. Författarna förklarade även att deltagarna hade rätt att avbryta när som helst och att 

deltagandet var frivilligt. Alla spelarna erhöll även ett informationsblad (se Bilaga 3) gällande 

information om studien och relevant etisk information, såsom att resultatet behandlas 

konfidentiellt och att de kunde dra sig ur studien när som helst utan några konsekvenser. 

Spelarna skrev sedan under en samtyckesblankett (se Bilaga 4) vilket bekräftade att de hade 

tagit del av informationen. Innan intervjuerna påbörjades gick författarna genom IPIES olika 

delar. Fem intervjuer genomfördes med en idrottare, och sex med den andra. Tiden från första 

intervjun till den sista var tre veckor. Vid den första intervjun undersöktes idrottarnas 

generella visualiseringsupplevelser genom att använda hela IPIES. Vid andra, tredje och 

fjärde intervjun undersöktes idrottarnas specifika visualiseringsupplevelser innan träning, 

under träning och efter träning. Dessa intervjuer ägde rum timmarna efter idrottarnas träning 

var slut. Ytterligare en generell intervju utfördes sedan med en av spelarna. Den sista 

intervjun var en generell intervju där idrottarnas visualiseringsupplevelser undersöktes en 

avslutande gång. Skillnaden var att en kompletterande intervjuguide till IPIES (se Bilaga 2) 

även användes under denna intervju. Detta för att även undersöka om och hur idrottarnas 

medvetande och visualiseringsupplevelser hade förändrats under undersökningsperioden. 

Under intervjuerna användes bara penna, papper och IPIES. Den sista intervjun hos respektive 

spelare spelades även in på diktafon. Anledningen till detta var att vid de sista intervjuerna 

användes en kompletterande intervjuguide, som innehåll fler öppna frågor. Denna intervju låg 

också till grund för att analysera vilka faktorer som påverkade förändringarna i spelarnas 

medvetenhet och visualiseringsupplevelser. Detta gjorde att det då sågs som en fördel att 

använda diktafon.
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Dataanalys 

I denna studie analyserades data både kvalitativt och kvantitativt. Den kvalitativa metodiken 

användes för att analysera data från intervjuerna, medan en kvantitativ metodik applicerades 

för att analysera förändringar i spelarnas visualiseringsupplevelser.  

 

Kvalitativ analys 

För att analysera idrottarnas generella och specifika visualiseringsupplevelser var det första 

steget att organisera in den insamlade datan från intervjuerna i tabellform på dator utifrån 

IPIES sex olika dimensioner: Sammanhang, innehåll, varför, hur, frekvens och effekt. Sedan 

skapades individuella profiler för respektive spelare utifrån varje specifik mätning. De 

individuella profilerna innehöll spelarnas frivilliga och spontana visualiseringsmönster. Dessa 

individuella profiler utgjorde även grunden för att analysera förändringar i spelarnas 

visualiseringsmönster genom Content overlap (se nedan). Både de spontana och frivilliga 

visualiseringsmönstren analyserades på samma sätt. Ett visualiseringsmönster är spelarens 

individuella visualiseringsupplevelse, som är multidimensionellt vad gäller innehåll, 

funktioner, sinnen, perspektiv, känslor, frekvens och effekt, relaterat till ett särskilt kontext 

och är dynamiskt över tid. Idrottare kan uppleva ett visualiseringsmönster både spontant och 

frivilligt (Weibull, 2008a).  

 

Vidare applicerades en deduktiv induktiv analysmetod för att analysera vilka faktorer som 

påverkade spelarnas förändringar i visualiseringsmönstren. Denna analysmetod användes 

även för att analysera hur spelarnas medvetenhet om deras visualiseringsupplevelser förändras 

under undersökningsperioden. Detta genom att analysera rådata enheter till teman och 

slutligen kategorier.  

 

Kvantitativ analys 

För att analysera vilka sinnen som involverades i högst utsträckning, från vilket perspektiv, 

varför idrottarna visualiserade samt utifrån vilket sammanhang som var vanligast, räknades 

varje specifik dimension i spelarnas visualiseringsmönster ihop. För att analysera hur 

spelarnas användande av visualisering förändrades jämfördes idrottarnas olika individuella 

profiler från respektive mätning. Varje spelare erhöll fem individuella profiler, vilket innebar 

att en ny individuell profil skapades efter varje mätning. Alla visualiseringsmönster i studien 

analyserades med hjälp av Content overlap (Krahe, 1986), och både de frivilliga och spontana 

visualiseringsmönstren analyserads likadant utifrån följande formel: 

 

 r(i, j) = nc (i,j)__   

√ n (i) × n(j) 

 

Ovanstående formel kan förklaras på följande sätt:, r (i,j) = Likheter mellan situation i och j, 

vilket kan variera från 0 och 1; nc (i,j) = nummer av delade dimensioner för situation i och j; n 

(i) = nummer av dimensioner för situation i; n  (j) = nummer av dimensioner för situation j. 

Denna analysmetod har tidigare använts inom det idrottspsykologiska fältet för att analysera 

idrottares bästa och värsta idrottsprestationer (Hanin & Stambulova, 2002), och stabiliteten i 

ishockeyspelares visualiseringsmönster (Wallsbeck, 2009). Ett Content Overlap kan variera 

från 1.0 (100% Content 0verlap) till 0.0 (0% Content Overlap). För att tydliggöra detta så 

innebär en förändring i någon av IPIES sex kategorier (sammanhang, innehåll, varför, hur, 

frekvens och effekt) från till exempel första till sista mätningen att det har skett ett Content 

Overlap. Om alla kategorier var exakt samma mellan de två mätningarna som jämfördes var 

Content Overlap 1.0. Om det hade skett en förändring i någon av kategorierna oavsett 
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omfattning var Content Overlap mindre än 1.0.  Ingen tonvikt gjorde av storleken på 

förändringens omfattning. Visualiseringsmönstren delades sedan in två huvudkategorier, 

stabila och dynamiska visualiseringsmönster. Om ett visualiseringsmönster hade 1,0 i Content 

Overlap, och inte hade någon förändring i någon av de sex dimensionerna mellan mätningarna 

som jämfördes klassificerades visualiseringsmönstret som stabilt. Ett visualiseringsmönster 

klassificerades som dynamiskt om det hade ett Content Overlap mellan 0 till 1.0 och hade en 

förändring i någon av dimensionerna mellan mätningarna. För att specificera 

visualiseringsmönstrens dynamik gjordes ytterligare en klassificering av de dynamiska 

mönstren: (1) Dynamiska/Upphörda – Visualiseringsmönstret rapporterades i första 

mätningen men upphörde sedan; (2) Dynamiska/Nya – Visualiseringsmönstret rapporterades i 

andra och efterföljande mätning, alternativt enbart i den avslutande mätningen och (3) 

Nya/Upphörda – Visualiseringsmönstret rapporterades enbart i andra mätningen och 

upphörde sedan. Följande Content overlaps gjordes i denna studie: Från första generella 

mätningen till den avslutande mätningen, mellan de tre specifika mätningarna i samband med 

träning samt mellan de generella och specifika mätningarna. Varje Content Overlap 

analyserades separat från övriga. Denna analys möjliggjorde att identifiera förändringar samt 

stabiliteten och dynamiken i spelarnas visualiseringsmönster.                                                                    

 

Resultat 

Spelare 1 upplevde i mätning ett och fem totalt 15 generella visualiseringsmönster, där 8 

visualiseringsmönster upplevdes frivilligt och 7 spontant. Spelare 1 upplevde i mätning två, 

tre och fyra totalt 14 specifika visualiseringsmönster i samband med träning, där 5 upplevdes 

frivilligt och 9 spontant. Spelare 2 upplevde totalt i mätning ett och fem 19 generella 

visualiseringsmönster, där 11 upplevdes frivilligt och 8 spontant. Spelare 2 upplevde i 

mätning två, tre och fyra totalt 17 specifika visualiseringsmönster, där 12 upplevdes frivilligt 

och 5 spontant. Nedan presenteras resultaten gällande spelarnas generella och specifika 

visualiseringsupplevelser. Sedan redovisas de kvantitativa resultaten gällande stabiliteten, 

dynamiken och förändringar i spelarnas visualiseringsmönster. Därefter presenteras kvalitativ 

data gällande faktorer som påverkade förändringarna i visualiseringsmönstren. Slutligen 

redovisas hur spelarnas upplevelser om hur deras medvetenhet om sina 

visualiseringsupplevelser förändrades under undersökningsperioden. 

 

                   Spelarnas generella visualiseringsupplevelser 

Spelare 1 

 

Mätning 1 Frivillig visualisering 

Spelare 1 (se Bilaga 5) rapporterade att han använde sig av frivillig visualisering. Samtliga 

visualiseringsmönster upplevdes i realtid och hade en positiv effekt. Innan träning var hans 

visualiseringsmönster Pigg i benen, vilket användes i ett föreberedande syfte. 

Visualiseringsmönstret som han använde under träning var Tackling av motståndare där 

syftena var att höja självförtroende och förbättra koncentrationen. Innan tävling användes 

föreställningen Vara först på bollen för att förbereda sig. Visualiseringsmönstren som 

användes under tävling var Lyckade passningar, och Vunna nickdueller. Dessa föreställningar 

användes för att höja koncentration och självförtroende. Utanför träning och tävling använde 

han visualiseringsmönstret Vinna första närkampen för att höja självförtroende, förbättra 

koncentration samt förbereda sig inför tävlingar och träningar. Samtliga visualiseringsmönster 

upplevdes både från ett inre och yttre perspektiv. Sinnen som inkluderades var synen, 

kinestetiska, hörsel och doft. Spelare 1 upplevde samtliga generella visualiseringsmönster i 

realtid.



   11      

 

Mätning 1 Spontan Visualisering  

Spelare 1 upplevde spontan visualisering i sammanhangen innan träning, innan tävling och 

under tävling. Innan träning upplevde han föreställningen Missade passningar.  

Visualiseringsmönstren som användes innan tävling var Blir bortfintad och Andras missnöje. 

Under tävling upplevde han spontan visualisering i form av Missade uppspel. Han upplevde 

alla dessa visualiseringsmönster från ett yttre perspektiv, i real tid och med negativ effekt. 

Sinnena som upplevdes innan träning och under tävling var synen och det kinestetiska. Medan 

han innan tävling upplevde föreställningarna med synsinnet och hörselsinnet.  

 

Mätning 2 

Frivillig visualisering 

I denna mätning uppgav spelare 1 (se Bilaga 6) att han använde sig av frivillig visualisering i 

samband med sitt idrottande. Innan träning använde han föreställningen Pigg i benen för att 

förbereda sig inför träningen. Under träning använde han sig av visualiseringsmönstret 

Tackling av motståndare, för att höja självförtroendet och förbättra koncentrationen. 

Visualiseringsmönstret som användes direkt efter träning var Återskapande av missad 

målchans i syfte att utvärdera och redigera misstag. Innan tävling användes föreställningen 

Vinna löpduell - vara först på bollen för att förbereda sig. Under tävling använde han sig av 

visualiseringsmönstret Lyckad passning för att höja självförtroendet och förbättra 

koncentrationen. Utanför träning/tävling använde han sig av frivillig visualisering genom att 

föreställa sig Lyckade tricks. Detta för att öka motivationen och inspirationen inför 

kommande träningar och tävlingar. Alla visualiseringsmönstren upplevdes ha positiv effekt 

och föreställdes från både ett yttre och inre perspektiv. Sinnena som inkluderades var synen, 

det kinestetiska och hörselsinnet. 

 

Spontan Visualisering 

Under träning upplevde spelare 1 visualiseringsmönstret Lyckad fint/dribbling. I 

sammanhangen direkt efter träning och innan tävling upplevde han spontan visualisering 

gällande andras missnöje över hans prestation. Visualiseringsmönstret som upplevdes under 

tävling var Lyckad dribbling, och direkt efter tävling Tidigare matchsituationer. Samtliga 

visualiseringsmönster upplevdes både från ett inre och yttre perspektiv. 

Visualiseringsmönstren som upplevdes direkt efter träning och innan tävling upplevdes ha en 

negativ effekt, medan resterande hade positiv effekt. Föresällningarna upplevdes med det 

kinestetiska sinnet, synsinnet och hörselsinnet. 

 

Spelare 2  

 

Mätning 1 

Frivillig Visualisering 

Spelare 2 (se Bilaga 7) använde sig av frivillig visualisering i träningssammanhang, 

tävlingssammanhang samt utanför träning och tävling. Innan träning använde han 

visualiseringsmönstret Arbeta hårt för att höja motivationen och öka självförtroendet. Under 

träning föreställde han sig olika Bra prestationer i syfte att höja koncentration och öka 

självförtroende, medan han efter träning använde visualiseringsmönstret att känna sig 

Avslappnad för att förkorta återhämtningsperioden och fokusera. Föreställningen han använde 

innan tävling var Olika löpningar på planen för att bli mer fokuserad. Visualiseringsmönstren 

som användes under tävling och utanför träning/tävling var Ett bra skott och Göra mål. Detta 

i syfte att höja motivationen och öka självförtroendet. Alla visualiseringsmönster upplevdes 

ha en positiv effekt. I visualiseringsmönstren innan träning, efter träning, under tävling och 

utanför träning/tävling använde spelaren synsinnet och det kinestestiska sinnet. Under träning 
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inkluderade han även hörselsinnet, medan han innan tävling enbart använde synsinnet. 

Spelare 2 upplevde samtliga generella visualiseringsmönster i realtid. 

 

Spontan Visualisering 

Spelare 2 upplevde spontan visualisering i flera olika sammanhang. Innan träning upplevde 

han visualiseringsmönstret Dålig form. Under träning och efter träning upplevde han 

förställningar om Missade målchanser. Dessa visualiseringsmönster upplevdes från ett inre 

perspektiv. Under tävling och utanför träning/tävling upplevde han visualiseringsmönstren 

Förlorad nickduell, och Publikens glädje vid gjort mål från ett yttre perspektiv. 

Visualiseringsmönstren i sammanhangen under träning och utanför träning/tävling 

rapporterades ha en positiv effekt. Alla andra visualiseringsmönster upplevdes med negativ 

effekt. Sinnena som upplevdes i visualiseringsmönstren var synen, kinestetiska, taktila och 

hörselsinnet. 

 

Mätning 2 

Frivillig visualisering  

Spelare 2 (se Bilaga 8) använde sig av frivillig visualisering i träningssammanhang, 

tävlingssammanhang samt utanför träning/tävling. Innan träning använde han 

visualiseringsmönstret Arbeta hårt för att höja motivationen och självförtroendet. Under 

träning föreställde han sig olika Bra prestationer i syfte att höja koncentration och 

självförtroende, medan han efter träning använde visualiseringsmönstret att Känna sig 

avslappnad för att förkorta återhämtningsperioden och förbättra koncentrationen. 

Visualiseringsmönstren han använde innan tävling var Olika löpningar på planen, hur han 

Markerar på fasta situationer och Slå en hörnspark. Detta för att förbättra koncentrationen. 

Under tävling använde han visualiseringsmönstren ett Bra skott och Nick på mål för att höja 

självförtroende och förbättra koncentration. Föreställningen som han använde utanför 

träning/tävling var ett Bra skott utifrån en rollmodell. Även detta i syfte att höja 

självförtroendet och förbättra koncentrationen. Samtliga visualiseringsmönster upplevdes från 

både ett inre och yttre perspektiv och hade positiva effekter. Sinnena som upplevdes i dessa 

visualiseringsmönster var det kinestetiska, synsinnet och hörselsinnet.  

 

Spontan Visualisering 

Spelare 2 upplevde innan träning visualiseringsmönstren Dålig form/känsla och Bra 

form/känsla. Under träning och efter träning upplevde han förställningar om Missade 

målchanser och Missade passningar. Under tävling upplevde han föreställningen Förlorad 

nickduell, medan han efter tävling upplevde föreställningar om Bra prestationer från den 

specifika tävlingen. Visualiseringsmönstret som upplevdes utanför träning/tävling var 

Publikens glädje vid ett gjort mål. Visualiseringsmönstret i sammanhanget under tävling, 

samt ett visualiseringsmönster innan träning upplevdes ha negativa effekter, medan de 

resterande visualiseringsmönstren upplevdes ha positiv effekter. Sinnena som inkluderades i 

visualiseringsmönstren var synen, kinestetiska, taktila och hörselsinnet. Samtliga 

visualiseringsmönster upplevdes från både ett inre och yttre perspektiv.  
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Idrottarnas specifika visualiseringsupplevelser i samband med träning 

 

Spelare 1 

 

Träning 1  

Frivillig Visualisering 

Spelare 1 (se Bilaga 9) använde sig av ett frivilligt visualiseringsmönster i samband med detta 

träningssammanhang. Visualiseringsmönstret lyckad crosspassning föreställdes under träning 

i syfte att öka självförtroendet och förbättra koncentrationen. Visualiseringsmönstret upplevde 

han från ett yttre perspektiv, ha en positiv effekt. Sinnena som inkluderades var syn- och 

hörselsinnet. Spelare 1 upplevde samtliga specifika visualiseringsmönster i realtid. 

 

Spontan visualisering 

Spelare 1 upplevde tre olika spontana visualiseringsmönster i samband med denna träning. 

Innan träningen upplevdes en föreställning om Medspelares och tränarens missnöje. Under 

träningen upplevdes visualiseringsmönstret Lyckat avslut. Direkt efter träningen uppkom 

föreställningen Missade passningar. Innan träning och direkt efter träning upplevde han att 

visualiseringsmönstret hade en negativ effekt. Föreställningen under träning upplevde han ha 

positiv effekt. Samtliga visualiseringsmönster föreställdes från ett yttre perspektiv. Sinnena 

som inkluderades var det kinestetiska, hörsel- och synsinnet.  

 

Träning 2 Frivillig visualisering  

I samband med denna träning använde spelare 1 (se Bilaga 10) två frivilliga 

visualiseringsmönster. Det första visualiseringsmönstret användes innan träning och var en 

Lyckad brytning för att tagga till och förbättra koncentrationen. Denna föreställning 

föreställdes från ett inre perspektiv, och han inkluderade det kinestetiska sinnet, synsinnet och 

hörselsinnet. Det andra visualiseringsmönstret han använde var Vunnen löpduell som 

upplevdes under träning. Föreställningen upplevdes både från ett inre och ett perspektiv, och 

han inkluderade enbart synsinnet. Båda visualiseringsmönstren upplevdes ha positiv effekter. 

 

Spontan visualisering 

Spelare 1 upplevde fyra spontana visualiseringsmönster i samband med denna träning. Två 

föreställningar uppkom under träning vilka var Missad pass och Missnöje från tränare. De två 

andra visualiseringsmönstren var Missad passning och Missad brytning som han upplevde 

direkt efter träning. Dessa visualiseringsmönster upplevdes från både ett inre och yttre 

perspektiv. Sinnena som upplevdes var syn, kinestetiska och hörselsinnet. I det första 

visualiseringsmönstret inkluderade han även känslor. Visualiseringsmönstret Missad pass 

upplevdes ha positiv effekt, medan resterande visualiseringsmönster hade negativa effekter. 

 

Träning 3 Frivillig visualisering 

I samband med denna träning använde spelare 1 (se Bilaga 11) tre frivilliga 

visualiseringsmönster. Innan träning använde han föreställningen Bra passningar för att 

fokusera och höja självförtroendet. Visualiseringsmönstret han använde under träning var 

Lyckad glidtackling för att hitta rätt känsla. Efter träning föreställde han sig en Lyckad 

tackling från den specifika träningen i syfte att utvärdera och hitta rätt känsla. Alla 

visualiseringsmönster upplevdes ha en positiv effekt. Sinnena som upplevdes var synen, 

kinestetiska och hörselsinnet. 
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Spontan Visualisering 

Fyra spontana visualiseringsmönster upplevdes av spelare 1 i samband med denna träning. 

Innan träning upplevde han föreställningen Missnöje från sin lagdel. Två 

visualiseringsmönster upplevdes under träning vilka var Motståndarens lyckade fint och 

Vunnen nickduell. Efter träning föreställde han sig ett Lyckat långskott. Dessa 

visualiseringsmönster upplevdes både från ett yttre och inre perspektiv. Sinnena han 

inkluderade var det visuella, kinestetiska och hörselsinnet. I sista visualiseringsmönstret 

inkluderade han även känslor. Visualiseringsmönstren Vunnen nickduell och Lyckat långskott 

upplevdes med positiva effekter medan övriga två upplevdes med negativa effekter. 

 

Spelare 2 

 

Träning 1  

Frivillig Visualisering 

Spelare 2 (se Bilaga 12) använde sig av tre frivilliga visualiseringsmönster i detta 

träningssammanhang. Innan träning använde han visualiseringsmönstret Analyserade positiva 

situationer från föregående tävling, i syfte att hålla sig till lagets taktik. Föreställningarna som 

användes under träning var en Kortpassning och tunnel på motståndaren och Kämpar på 

planen för att hitta rätt känsla och förbättra koncentrationen. Direkt efter träning använde han 

föreställningen Avslappnad för att förkorta återhämtningsperioden. Alla visualiseringsmönster 

bortsett från det innan träning upplevdes från ett yttre perspektiv. Sinnena som upplevdes var 

det visuella, kinestetiska och taktila. Alla visualiseringsmönster upplevdes ha en positiv 

effekt. Spelare 2 upplevde samtliga specifika visualiseringsmönster i realtid. 

 

Spontan visualisering 

Tre spontana visualiseringsmönster upplevdes av spelare 2 i samband med denna träning. 

Visualiseringsmönstren innan träning var: Missad pass och Missad markering. Under träning 

upplevde han en föreställning i form av Missad tunnelpass. Dessa visualiseringsmönster 

upplevdes från ett inre perspektiv, i real tid och hade negativ effekt. I alla 

visualiseringsmönster inkluderade han känslor samt upplevde det kinestetiska sinnet och 

synsinnet. 

 

Träning 2 Frivillig Visualisering  

Spelare 2 (se Bilaga 13) använde fyra olika frivilliga visualiseringsmönster i samband med 

detta träningssammanhang. Hans visualiseringsmönster innan träning var Taggad och trycker 

till i tacklingar för att höja motivationen och förbättra koncentrationen. Under träning 

användes visualiseringsmönstren Göra mål och Stoppa motståndaren från att göra mål. Detta 

för att skapa positiva tankar och höja motivationen. Efter träning var hans 

visualiseringsmönster Avslappnad för att förkorta återhämtningsperioden. Dessa 

visualiseringsmönstermönster upplevde han från både ett inre och yttre perspektiv, och han 

inkluderade det kinestetiska sinnet och synsinnet. I visualiseringsmönstret innan träning 

inkluderade han även det taktila sinnet. Samtliga visualiseringsmönster upplevdes ha positiv 

effekt. 

 

Spontan Visualisering  

Spelare 2 upplevde enbart ett visualiseringsmönster i samband med denna träning. 

Visualiseringsmönstret uppkom under träning och var Skada i ankeln. Han upplevde detta 

från ett yttre perspektiv, och inkluderade känslor samt det visuella, kinestetiska och taktila 

sinnet. Han upplevde att detta hade en negativ effekt. 
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Träning 3 Frivillig Visualisering  

Sex olika visualiseringsmönster användes av spelare 2 (se Bilaga 14) i samband med denna 

träning. Innan träning använde han föreställningen Korrekta löpningar för att öka 

koncentrationen. Visualiseringsmönstren som användes under träning var: Tekniskt utförande 

vid kortpass, Tekniskt utförande vid långpass, Tekniskt utförande vid skott och En lyckad 

dribbling. Dessa föreställningar använde han för att skapa positiva tankar samt höja 

självförtroendet och öka motivationen. Efter träning användes visualiseringsmönstret Ett 

snyggt mål för att höja självförtroendet. I dessa föreställningar såg han sig själv både från ett 

inre och ett yttre perspektiv i real tid, och upplevde det visuella, kinestetiska och hörselsinnet. 

Samtliga frivilliga visualiseringsmönster i samband med denna träning upplevde han ha en 

positiv effekt.  

 

Spontan Visualisering 

Enbart ett spontant visualiseringsmönster upplevdes av spelare 2 i samband med denna 

träning. Detta uppkom under träning och var Tappad passningsrytm. Han upplevde 

visualiseringsmönstret från ett inre perspektiv, och han inkluderade även känslor. Spelaren 

upplevde det visuella, kinestetiska och taktila sinnet. Han upplevde att detta hade en negativ 

effekt. 

 

Förändringar i spelarnas visualiseringsanvändande 

Efter analys genom Content overlap av förändringar i spelarnas visualiseringsmönster 

identifierades två olika huvudkategorier: Stabila visualiseringsmönster (1,0 i Content overlap, 

och ingen förändring i någon av de sex dimensionerna mellan mätningarna) och dynamiska 

visualiseringsmönster (0 till 1.0 i Content overlap och förändring i någon eller några av 

dimensionerna). Gällande analysen mellan de generella mätningarna samt mellan de generella 

och specifika mätningarna identifierades tre olika kategorier av dynamiska 

visualiseringsmönster: Dynamiska, Dynamiska/Upphörda och Dynamiska/Nya. Gällande 

analysen av de specifika mätningarna i samband med spelarnas träningar identifierades 

ytterligare en kategori av dynamiska visualiseringsmönster: Nya/upphörda. 

 

Tabell 1 

Stabiliteten, dynamiken och förändringar i spelarnas visualiseringsmönster mellan den första  

generella mätningen och den avslutande generella mätningen (se Bilaga 15) 

       

 

Spelare               Stabila  Dynamiska  Total Content 

                           visualiserings                 visualiserings Overlap 

       mönster                         mönster  

       

 

1      1                                      14  0.34  

 

2      4    15  0.69  

 

Tabell 1 visar att 5 visualiseringsmönster var stabila, och 29 visualiseringsmönster var 

dynamiska. Resultatet visade även att spelare 1 hade större förändringar i sina 

visualiseringsupplevelser mellan mätningarna. 
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Tabell 2 

Dynamiken i spelarnas visualiseringsmönster mellan första generella mätningen och 

avslutande generella mätningen  

       

 

Spelare Dynamiska         Dynamiska/Upphörda           Dynamiska/Nya 

   visualiserings-       visualiserings-           visualiserings- 

                      mönster                 mönster            mönster 

       

 

1 4          5                                             5                                           

 

2 5          2              8   

 

Tabell 2 visar att visualiseringsmönstren var av olika dynamisk karaktär. Nio 

visualiseringsmönster var dynamiska, 7 mönster klassificerades som dynamiska/upphörda 

medan 13 mönster var dynamiska/nya. 

 

 

 

Tabell 3 

Stabiliteten, dynamiken och förändringar i spelarnas visualiseringsmönster mellan de 

specifika mätningarna i samband med träning (se Bilaga 16) 

       

 

Spelare               Stabila  Dynamiska  Total Content 

                           visualiserings     visualiserings Overlap 

       mönster                         mönster   

       

 

1       0                                      14       0.07  

 

2       0    17  0.06  

 

Tabell 3 visar att samtliga visualiseringsmönster var av dynamisk karaktär. 

 

Tabell 4 

Dynamiken i spelarnas visualiseringsmönster mellan de specifika mätningarna i samband med 

träning 

       

       

Spelare       Dynamiska           Dynamiska/Nya         Dynamiska/          Nya/Upphörda 

                   visualiserings-      visualiserings-            upphörda     visualiserings- 

                    mönster                mönster                    visualiserings-      mönster 

                                                                                    mönster 

                           

 

1                 1        1                     3      9  

 

2                 1        1                     6                           9 
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Tabell 4 visar att visualiseringsmönstren var av olika dynamisk karaktär. Två 

visualiseringsmönster vad dynamiska, 2 dynamiska/nya, 9 dynamiska/upphörda och 18 var 

nya/upphörda. 

 

Förändringar mellan de Specifika mätningarna och Generella mätningarna 

För att undersöka förändringar och skillnader mellan de specifika och generella mätningarna 

genomfördes ytterligare två Content overlap: Mellan första generella mätningen - första 

specifika mätningen och mellan tredje specifika mätningen - avslutande generella mätningen. 

Resultatet visade att inga visualiseringsmönster var stabila, samt att det fanns stora skillnader 

mellan spelarnas generella och specifika visualiseringsupplevelser. 

 

Tabell 5 

Stabiliteten, dynamiken och förändringar i spelarnas visualiseringsmönster mellan första 

Generella mätningen och första specifika mätningen (se Bilaga 17). 

       

 

Spelare               Stabila  Dynamiska  Total Content 

                           Visualiserings-              visualiserings- Overlap 

       mönster                         mönster   

       

 

1       0                                      6       0  

 

2       0    15  0.11  

 

Tabell 5 visar att samtliga visualiseringsmönster var dynamiska. Det fanns inga likheter i 

spelares 1 visualiseringsmönster mellan mätningarna. Även spelare 2 hade stora förändringar i 

sina visualiseringsmönster. 

 

Tabell 6 

Dynamiken i spelarnas visualiseringsmönster mellan första generella mätningen och första 

specifika mätningen 

       

 

Spelare   Dynamiska        Dynamiska/Upphörda          Dynamiska/Nya 

                        visualiserings     visualiserings                       visualiserings 

    mönster              mönster                                mönster        

       

 

1  1         2            3   

 

2 5         2            8   

 

Tabell 6 visar att visualiseringsmönstren var av olika dynamiska karaktär. Sex 

visualiseringsmönster klassificerades som dynamiska, 4 var dynamiska/upphörda och 11 var 

dynamiska/nya. 
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Tabell 7 

Stabiliteten, dynamiken och förändringar i spelarnas visualiseringsmönster mellan tredje 

specifika mätningen och avslutande generella mätningen (se Bilaga 18). 

 

       

 

Spelare               Stabila  Dynamiska  Total Content 

                           visualiserings                 visualiserings Overlap 

       mönster                         mönster   

       

 

1       0                                      12      0  

 

2       0    15  0.07  

 

Tabell 7 visar att samtliga visualiseringsmönster var dynamiska. Av resultatet framkom det att 

det inte fanns några likheter i spelare 1 visualiseringsmönster mellan mätningarna. Även 

spelare 2 hade stora förändringar i sina visualiseringsupplevelser mellan mätningarna. 

  

Tabell 8 

Dynamiken i spelarnas visualiseringsmönster mellan den tredje specifika mätningen och den 

avslutande generella mätningen. 

       

 

Spelare Dynamiska       Dynamiska/Upphörda          Dynamiska/Nya 

 visualiserings      visualiserings                        visualiserings 

                       mönster        mönster                                mönster 

       

 

1 1      2          3   

 

2 0      7          5     

         

Tabell 7 visar att visualiseringsmönstren var av olika dynamisk karaktär. Ett 

visualiseringsmönster var stabilt, 9 var dynamiska/upphörda och 8 var dynamiska/nya. 

 

Faktorer som påverkade förändringar i spelarnas visualiseringsupplevelser  

Resultaten gällande vilka faktorer som påverkade förändringarna i spelarnas visualiserings 

mönster mellan de olika mätningarna redovisas utifrån Action Theory (Nitsch, 1985) och 

utifrån följande kategorier: Personliga faktorer, omgivningsfaktorer och uppgiftsfaktorer (se 

Bilaga 19) 

 

Personliga faktorer 

Från kategorin personliga faktorer som påverkade förändringar i spelarnas 

visualiseringsanvändande identifierades fyra olika teman: Känslor/tankar (3), Medvetenhet 

(3), Motivation (2) och Självförtroende (3). 
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   Känslor/tankar  

Båda spelarna beskrev att deras visualiseringsupplevelser påverkades av vilka emotioner de 

upplevde i ett specifikt sammanhang. Spelare två rapporterade även att han hade fler positiva 

tankar vid vissa träningar och tävlingar, vilket då påverkade hans visualiseringsupplevelser. 

 

     Medvetenhet 

Spelare två upplevde att hans medvetenhet om sina visualiseringsupplevelser ökade under 

undersökningsperioden. Denna ökade medvetenhet gjorde även att hans frivilliga 

visualiseringsanvändande ökade. Han beskrev detta på följande sätt: ”Jag är blivit mer 

medveten om min frivilliga visualisering, och använder det mer nu känns de som”.  

 

      Motivation 

Spelare två rapporterade att motivationen påverkade hans användande av sin frivilliga 

visualisering. Detta då han upplevde att en hög motivation inför träningar och matcher ökade 

hans avsiktlighet i användandet av visualisering. ”Om jag är sugen på att spela påverkar det 

ju”. 

 

     Självförtroende 

Spelare 2 upplevde att en faktor till att vissa visualiseringsmönster förändrades var hans 

självförtroende. ”Jag är säker på att det kommer gå bra ibland, och då kommer det mer 

positiva spontana föreställningar”. Spelare 1 rapporterade att vid högt självförtroende var 

hans visualiseringsupplevelser mer stabila. ”När jag tror på mig själv, och har högt 

självförtroende förändrar jag ju inte min visualisering”. Vidare rapporterade båda spelarna 

att vid ett lågt självförtroende inför tävlingar upplevde de ofta mer spontana negativa 

förställningar.  

 

Omgivnings/Miljö faktorer 

Från kategorin omgivnings/miljö faktorer som påverkade förändringar i spelarnas 

visualiseringsanvändande identifierades ett tema: Andras påverkan (5). 

 

     Andras påverkan 

Spelare 2 upplevde att vid positiv feedback från tränaren efter matcher påverkade hans 

känslor och självförtroende. Detta gjorde i sin tur att hans visualiseringsupplevelser blev mer 

positiva samt fick en högre upplevd positiv effekt. Samma spelare rapporterade även att   

beröm från medspelare och tränare vid tävlingar/träningar inverkade på hans ambition och 

vilja att återskapa dessa situationer och händelser. Spelare 1 uppgav att beröm från tränaren 

gjorde att han inte förändrade sitt visualiseringsanvändande. ”Beror på vad jag har fått för 

feedback och vad min tränare säger, jag menar om jag får massa beröm så förändrar jag ju 

inte mina föreställningar”. Vidare uppgav båda spelarna att vid negativ feedback från tränare 

specifikt vid tävlingar, upplevdes ofta föreställningar som hade negativa effekter.   

 

Uppgiftsfaktorer 

Från kategorin uppgiftsfaktorer som påverkade förändringar i spelarnas 

visualiseringsanvändande identifierades tre olika teman: Kunskap om träningsinnehåll (2), 

Betydelsen av tävlingen (2) och Prestationsförändring (5).
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      Kunskap om träningsinnehåll 

Spelare 1 beskrev att han ibland hade kunskap om träningens innehåll och övningar innan 

träningen började. Spelaren skapade då föreställningar om lyckade prestationer efter den 

specifika träningens innehåll. Även spelare två rapporterade att han ibland försökte anpassa 

sin visualisering till kommande träningarnas innehåll. 

 

      Betydelsen av tävlingen 

Spelare 1 rapporterade att han förändrade sitt användande av visualisering beroende på om 

han upplevde tävlingen som viktig och motiverande. Han beskrev detta enligt följande:” Vid 

en för mig viktig match, som jag tar seriöst försöker jag använda och skapa mer positiva 

föreställningar än annars.”. Vidare uppgav han att han medvetet undvek att använda 

visualisering efter matcher som inte har upplevts tillfredställande. 

 

      Prestationsförändring 

Båda spelarna upplevde att prestationen under träningar och matcher påverkade deras 

visualiseringsmönster. Vid dåliga prestationer upplevde de fler föreställningar med negativ 

effekt. Spelare 2 rapporterade även att frekvensen av ett visualiseringsmönster påverkades av 

prestationen. ”Om jag spelat bra dyker det ofta upp mer positiva förställningar”. Vidare 

uppgav spelare 1 att vid hög upplevd form så förändrades hans visualiseringsmönster i mindre 

utsträckning.” Om jag känner mig i bra form liksom, hmm, då försöker jag att använda 

samma visualisering för att bibehålla formen”. 

 

Faktorer som påverkade spelarnas medvetenhet om sina visualiseringsupplevelser 

Två olika kategorier identifierades som påverkade spelarnas medvetenhet om sina 

visualiseringsupplevelser (se Bilaga 17): Ökad kunskap (3) och Studiens påverkan (4) (se 

Bilaga 20). 

 

      Ökad kunskap 

Båda spelarna upplevde att de under studien erhöll en större kunskap om visualisering. 

Spelare 2 upplevde att han alltid använt visualisering i stor utsträckning, men att han nu hade 

fått ett namn för det. Detta upplevde han hade varit en bidragande faktor till att han blev mer 

medveten om sina visualiseringsupplevelser. ”Nu när jag har ett namn på vad det är, tänker 

jag mer på det när jag upplever det”.  

 

       Studiens påverkan 

Spelare 1 rapporterade att han blivit mer intresserad av visualisering genom att delta i studien. 

Det ökade intresset gjorde att han blev mer medveten om sina visualiseringsupplevelser. Han 

beskrev detta enligt följande: ”Jag har blivit mer intresserad av visualisering genom dessa 

intervjuer”. Spelare 1 uppgav även följande: ”Det var lättare att berätta om min visualisering 

vid träningsintervjuerna”.  Vidare rapporterade spelarna att deras medvetenhet om sina 

specifika visualiseringsupplevelser i samband med träning ökade genom intervjuerna som 

genomfördes vid dessa tillfällen. Spelarna beskrev även att det var lättare att minnas och 

berätta om sina visualiseringsupplevelser vid dessa intervjuer. Spelare 2 redogjorde för detta 

på följande sätt: ”Jag var mer medveten av mina upplevelser vid träningsintervjuerna, för att 

det var lättare att komma ihåg dom då”.    

 

Diskussion 

Studien hade följande syften: (1) undersöka två elitfotbollsspelares generella 

visualiseringsupplevelser; (2) deras specifika visualiseringsupplevelser i samband med 
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träningar; (3) hur deras användande av visualisering förändrades mellan de olika 

undersökningarna och (4) hur medvetenheten om deras visualiseringsupplevelser förändrades 

under undersökningsperioden. Resultaten visade att båda spelarna upplevde frivillig och 

spontan visualisering, men att det var stora skillnader mellan spelarnas specifika och generella 

visualiserings upplevelser. Vidare visade resultatet att vissa av spelarnas 

visualiseringsmönster var stabila, medan andra var dynamiska. Dynamiken i 

visualiseringsmönstren var av olika karaktär då vissa visualiseringsmönstren slutade att 

upphöra, och nya upplevdes. Studien visade även att förändringarna i spelarnas 

visualiseringsupplevelser kan förklaras utifrån tre faktorer: Personliga faktorer, 

omgivningsfaktorer och uppgiftsfaktorer. Av resultatet framkom det även att båda spelarna 

upplevde att deras medvetenhet om sina visualiseringsupplevelser ökade under 

undersökningsperioden.  

 

Spelarnas Generella Visualiseringsmönster 

I nedanstående diskussion används båda spelarnas avslutande generella mätning att diskutera i 

relation till tidigare forskning. Detta då resultatet visade att spelarnas medvetenhet om sina 

visualiseringsupplevelser ökade under undersökningsperioden. Utifrån den Analytiska 

Referensramen av Visualiseringsupplevelser (Weibull, 2006) är idrottarnas 

visualiseringsmönster i grunden individuella. Dock kan dimensioner av ett 

visualiseringsmönster delas mellan individer. Ett visualiseringsmönster är även dynamiskt, 

det kan förändras, ett gammalt kan försvinna och ett nytt uppkomma (Wallsbeck, 2009). 

Resultatet i studien stödjer detta.  

 

        Sammanhang 

Tidigare studier (White & Hardy, 1998; Weinberg et al., 2003) har visat att idrottare tenderar 

att uppleva visualisering mer i tävlingssammanhang än i träningssammanhang. Resultatet i 

denna studie ligger i linje med tidigare forskningsresultat, då fler visualiseringsmönster 

upplevdes i tävlingssammanhang. Det har även rapporterats att fotbollsspelare upplever 

visualisering i högre utsträckning under träning än före och efter träning (Salomon et al., 

1994). Ett annat resultat framkom i denna studie, då spelarna upplevde fler 

visualiseringsmönster före och efter träning än under träning.  

 

        Sinnen och Perspektiv 

I tidigare forskning har det framkommit att idrottare främst inkluderar synen och det 

kinestestiska sinnet i sina visualiseringsupplevelser (White & Hardy, 1998). Sinnen som smak 

och doft har visat sig vara sinnen som i lägre utsträckning upplevs i visualiseringsmönstren 

(Murphy, Nordin, & Cumming, 2008). Denna studie stödjer tidigare forskning. Resultatet 

visade att spelarna involverade synsinnet i samtliga generella visualiseringsmönster, samt att 

det kinestetiska sinnet upplevdes i flest visualiseringsmönster av övriga sinnen. Författarna 

tror att en orsak till detta kan vara att en fotbollsspelare anser att synen och det kinestetiska 

sinnet har hög relevans, medan sinnena smak och doft saknar relevans och väljer därför att 

inte involvera dem. Vidare har det rapporterats att dansare snarare växlar mellan ett inre och 

yttre perspektiv än bara involverar ett (Nordin & Cumming, 2005). Resultatet i denna studie 

ligger i linje med detta då flest visualiseringsmönster upplevdes från både ett inre och yttre 

perspektiv. Samtliga visualiseringsmönster i denna studie upplevdes i real tid. Ett motsägande 

resultat framkom i Dahl och Nilssons (2009) studie där flera fotbollsspelare upplevde sina 

visualiseringsmönster i slow-motion.
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      Vad 

Flera studier har visat att innehållet i idrottarnas visualiseringsupplevelser är individuellt (t.ex. 

Dahl & Nilsson, 2009). Resultatet från denna studie styrker tidigare forskningsresultat. I 

studien påvisades även olikheter mellan spelarnas innehåll. Författarna tror att en anledning 

till detta kan vara spelarnas olika positioner, då det för en offensiv spelare är mer relevant att 

föreställa sig offensiva händelser och situationer såsom göra mål etc. En spelare i defensiv 

situation har mer defensiva uppgifter, och väljer därefter att fokusera sitt 

visualiseringsanvändande till defensiva situationer och händelser såsom en brytning etc. 

Denna reflektion styrks av studiens resultat. Spelare 1 har en defensiv spelarposition, och 

vanligt förekommande föreställningar var Vara först på bollen och Lyckad brytning. Spelare 2 

har en offensiv spelarsituation, och hans vanligaste föreställning var Bra skott. 

  

      Varför 

Många studier har rapporterat att idrottare använder visualisering för olika syften, och en 

individs föreställning kan användas för flera syften (t.ex. Nordin & Cumming, 2005). Denna 

studie stödjer detta antagande. Det har i tidigare studier framkommit att idrottare använder 

visualisering för att bland annat hitta rätt känsla (Wallsbeck, 2009) och höja självförtroendet 

(Dahl & Nilsson, 2009). Resultatet från denna studie visade att vanligt förekommande syften 

var att höja självförtroendet, motivationen och koncentrationen. 

       

      Frivillig och Spontan Visualisering 

Tidigare forskning har visat att den frivilliga visualiseringen är vanligast bland idrottare 

(Murphy et al. (2008; Dahl & Nilsson, 2009). Resultatet i denna studie styrker detta resultat. 

Nitton generella visualiseringsmönster upplevdes frivilligt och 15 mönster upplevdes 

spontant. I studien framgick det även att samtliga frivilliga visualiseringsmönster upplevdes 

ha en positiv effekt, medan 9 av 15 spontana visualiseringsmönster upplevdes ha en positiv 

effekt. Tidigare studier har visat att spontan visualisering både kan upplevas med positiv och 

negativ effekt (Dahl & Nilsson, 2009; Wallsbeck, 2009).   

 

Spelarnas Specifika Visualiseringsupplevelser i samband med träning 

         

       Sammanhang 

Tidigare forskning har visat fotbollsspelare upplever visualisering i högre utsträckning under 

träning än före och efter träning (Salomon et al, 1994). Även i Dahl och Nilssons (2009) 

studie upplevde fotbollsspelarna flest visualiseringsmönster under träning. Resultatet i denna 

studie stödjer detta, då de flesta visualiseringsmönster upplevdes under träning. Tilläggas ska 

göras att spelarna även upplevde flera visualiseringsmönster före och efter träning. 

Detta utgör även en skillnad till spelarnas generella visualiseringsmönster, då fler mönster 

upplevdes före och efter träning än under träning.  

 

     Sinnen och perspektiv 

Studien visade att vanligast förekommande var att spelarna växlade mellan ett inre och yttre 

perspektiv när de visualiserade. Ett annat resultat fann Dahl och Nilsson, (2009) i sin studie 

där fotbollsspelarna främst upplevde sin visualisering i samband med träning från ett yttre 

perspektiv. Vidare i Dahl och Nilssons (2009) studie inkluderade fotbollsspelarna främst 

synen och det kinestetiska sinnet i sin visualisering, medan det taktila och hörselsinnet 

användes i låg utsträckning. Att spelarna främst inkluderar synen och det kinestetiska sinnet i 

samband med träningar visade sig även i Wallsbecks (2009) studie. I denna studie inkluderade 

spelarna främst synen och det kinestetiska sinnet i sina visualiseringsmönster, medan det 
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taktila och hörselsinnet användes i mindre utsträckning. Resultatet i denna studie ligger 

således i linje med tidigare forskning.  

  

      Varför    

En stor del av tidigare forskning har visat att idrottare använder visualisering av olika 

anledningar. I Wallsbecks (2009) studie visade det sig att idrottarna främst använde 

visualisering i syftena koncentration, självförtroende och hitta rätt känsla. Ett liknande resultat 

fann även White och Hardy (1998) i sin studie där idrottarna främst visualiserade för att höja 

självförtroendet. Resultat i denna studie ligger delvis i linje med tidigare forskning. I 

resultatet framgick det att spelarna främst visualiserade för att höja självförtroendet, 

koncentrationen och motivationen. Detta utgör således även en likhet till spelarnas generella 

visualiseringsmönster, där samma syften var de vanligaste förekommande. 

 

      Vad 

Som ovan nämnt visar tidigare forskning att innehållet i idrottares visualiseringsmönster är 

individuellt. Även i denna studie påvisades stora individuella skillnader gällande innehåll 

mellan spelarna. De vanligaste innehållen i denna studie var: göra mål, avslappnad kropp, 

och olika passningar. I studien framkom det att spelarna ofta har kunskap om kommande 

tränings innehåll. Då olika träningar har olika innehåll, tror författarna att en faktor till de 

individuella skillnaderna kan vara att spelarna väljer att anpassa sitt visualiseringsanvändande 

till träningarnas olika innehåll.  

 

       Spontan och Frivillig Visualisering 

Tidigare forskning har visat att fotbollsspelare upplever mer frivillig än spontan visualisering 

i samband med träningar (Dahl och Nilsson, 2009). Även i Wallsbecks (2009) studie 

upplevdes främst frivilliga visualiseringsmönster. En intressant upptäckt i Wallsbecks (2009) 

studie var att alla spontana visualiseringsmönster i samband med träning upplevdes med 

negativ effekt. Tidigare forskning har även visat att spelare kan uppleva spontan visualisering 

med positiv effekt (Olsson, 2008). Resultatet i denna studie stödjer delvis tidigare forskning. 

Detta då spelarna upplevde både spontan och frivilliga visualisering, men det upplevdes mer 

frivilliga visualiseringsmönster. Alla frivilliga visualiseringsmönster upplevdes ha positiv 

effekt, medan de flesta spontana visualiseringsmönster upplevdes ha negativ effekt. Ett 

liknande resultat påträffades även i spelarnas generella visualiseringsupplevelser, då fler 

frivilliga visualiseringsmönster upplevdes. 

  

Förändringar i spelarnas visualiseringsmönster 

Enbart en studie har tidigare undersökt utvecklingen av idrottares visualiseringsmönster utan 

påverkan av en intervention. Wallsbeck (2009) undersökte hur ishockeyspelares 

visualiseringsmönster förändrades över tid. Studien visade att ett visualiseringsmönster både 

kan vara dynamiskt och stabilt. Denna studie stödjer att ett visualiseringsmönster kan såväl 

vara stabilt som dynamiskt över tid. Resultatet visade även att de största förändringarna i 

spelarnas visualiseringsmönster var i dimensionerna frekvens och effekt, medan de stabilaste 

dimensionerna var innehåll, sinnen/perspektiv och syfte. Även i Wallsbecks (2009) studie var 

de största förändringar i visualiseringsmönstren i dimensionerna frekvens och effekt.  

 

För att förklara stabiliteten, dynamiken och förändringar i visualiseringsmönstren 

kategoriserades kvalitativ data in i olika faktorer utifrån Action Theory (Nitch 1985). Utifrån 

Action Theory är olika människors fundamentala handlingar beroende av sambandet mellan 

tre faktorer: Personen, Omgivningen och Uppgiften. Resultatet av studien visade att 

visualiseringsmönstrens stabilitet och dynamik kan förklaras utifrån ovanstående faktorer.
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Detta innebär att för att förstå förändringar i spelarnas visualiseringsupplevelser, måste vi 

också förstå relationen mellan miljö-, personliga och uppgiftsfaktorer. Vidare framkom det i 

studien att vid positiv tillfredställelse i dessa faktorer tenderade visualiseringsmönstren att 

vara mer stabila, till exempel vid högt upplevt självförtroende, upplevd bra form och positiv 

feedback från tränaren. Medan vid en negativ tillfredställelse i någon av dessa faktorer var 

relaterat till en dynamik i visualiseringsmönstren, till exempel vid en upplevd dålig prestation 

och negativa emotioner. Intressant är även att vid en ökad tillfredställelse i någon av 

faktorerna tenderade spelarna att uppleva en mer positiv effekt, till exempel ett ökat 

självförtroende.  

 

Av resultatet framkom det att 29 av 34 generella visualiseringsmönster och samtliga specifika 

visualiseringsmönster var dynamiska. Resultatet visade även att det var stora individuella 

skillnader mellan spelarna gällande innehållet i spelarnas visualiseringsmönster. Detta styrker 

(Nordin & Cummings, 2005) antagande om att visualisering är en subjektiv upplevelse. Dessa 

skillnader kan dels förklaras utifrån faktorerna i Action Theory (Nitch, 1985). I studien 

framgick det att spelarna ibland hade kunskap om kommande tränings innehåll, och försökte 

därför anpassa sitt visualiseringsanvändande. Författarna menar på att en orsak till 

skillnaderna kan vara att en spelare anpassar och försöker rikta sitt användande av 

visualisering till relevanta situationer och händelser som är relaterade till sin spelarposition. 

En annan förklaring till de individuella skillnaderna i visualiseringsmönstren kan vara att 

intervjuerna ägde rum vid säsongens slutskede. Vid detta skede av säsongen är tävlingar och 

träningarnas betydelse olika, och därmed förändrar sig även spelarnas 

visualiseringsupplevelser. I resultatet framkom det att spelarna upplevde att tävlingarna och 

matcherna hade skillnader i betydelse. Spelare 1 i studien befann sig i en bottenstrid, och 

varje tävling var av betydelse. Spelare 2 spelade i ett lag där laget varken hade möjlighet att 

placera sig högre upp eller lägre ner i serien. Då betydelsen och vikten av träningar och 

tävlingar är olika, är det troligt att spelarna även vill ha olika resultat av sin visualisering. 

Detta antagande skulle även kunna kopplas samman med Short et al. (2006) som menar på att 

visualisering kan ha flera funktioner och påverka olika resultat.  

 

Cumming och Halls (2002) studie visade att elitidrottare använder en mer strukturerad 

visualisering än idrottare på lägre tävlingsnivå. Denna studie undersöker enbart elitidrottares 

visualiseringsupplevelser, men visar att idrottarna tenderar att använda ett innehåll i 

visualiseringsmönstren som är relaterat till deras spelarposition. 

 

Vidare visade det sig att spelarnas specifika visualiseringsmönster i samband med träning 

hade en större dynamik än de generella visualiseringsmönstren. Fem av 29 generella 

visualiseringsmönster klassificerades som stabila, medan 0 av 31 specifika 

visualiseringsmönster var stabila. Denna stora dynamik utgör även en skillnad jämfört med 

Wallsbecks (2009) studie där det gjordes fyra mätningar med samma tillvägagångssätt som 

vid denna studies generella mätningar. Resultatet visade att 12 visualiseringsmönster var 

stabila och 22 var dynamiska. I denna studie framkom det att spelarna hade lättare att 

återminnas sina visualiseringsupplevelser vid de specifika mätningarna. En anledning var att 

intervjuerna ägde rum precis efter träningarna. Spelarna upplevde att det då var lättare att 

berätta om sina visualiseringsupplevelser i relation till de generella mätningarna. Författarna 

tror därför att medvetenheten är en faktor som kan förklara den konsekventa dynamiken i de 

specifika visualiseringsmönstren, detta då det är möjligt att spelarna har upplevt 

föreställningar som har en relation till faktiska händelser i det specifika 

träningssammanhanget. Spelarnas medvetenhet borde även kunna vara en faktor som kan 

förklara skillnaden i dynamiken mellan de specifika och generella visualiseringsmönstren. 
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Detta borde även kunna vara ett element som förklarar att antalet stabila mönster var fler i 

Wallsbecks (2009) studie i relation till denna studie. Av resultatet framkom det även att 

spelarnas prestation många gånger utgjorde en grund för förändringarna i 

visualiseringsmönstren. Författarna finner detta av intresse. Detta då såväl framtida studier 

som interventioner borde beakta att visualisering och prestation har en tvåvägs relation, dvs. 

visualiseringens påverkan på prestationen och hur prestationens påverkar idrottares 

visualiseringsupplevelser. Detta borde också kunnas vara en viktig kunskap för att utveckla 

och förbättra idrottares användande av visualisering.    

 

Spelarnas medvetenhet om sina visualiseringsupplevelser 

Båda spelarna uppgav att medvetenheten om deras visualiseringsupplevelser förändrades 

under undersökningsperioden. Det var huvudsakligen två faktorer som påverkades deras 

medvetenhet: Ökad kunskap och Studiens påverkan. Resultatet i studien visade att båda 

spelarna upplevde att de blev mer medvetna om sina visualiseringsupplevelser under 

undersökningsperioden. Författarna finner detta intressant då denna studie gjordes utan 

påverkan av intervention, samt utan att försöka utveckla deltagarnas 

visualiseringsupplevelser. Vidare framkom det i studien att spelarnas medvetenhet var högre 

vid de specifika mätningarna i relation till de generella. Författarna anser detta är en viktig 

kunskap för framtida forskning då ingen annan studie har använt detta tillvägagångssätt för att 

undersöka idrottares visualiseringsupplevelser.  

 

Metoddiskussion 

I studien undersöktes idrottares generella och specifika visualiseringsupplevelser. Vidare 

undersöktes även hur visualiseringsmönstren och medvetenheten förändrades under 

undersökningsperioden. Därför valde författarna att använda både en kvalitativ och kvantitativ 

metodik. Att enbart använda en metodik hade varit en stor begränsning för att kunna uppnå 

studiens syften. En möjlig begränsning med studien är antalet idrottare, då studien enbart 

inkluderade 2 spelare från en idrott. En annan begränsning med studien är att det gjordes sex 

intervjuer (en extra generell intervju) med en spelare och fem med den andra. Författarna 

bortsåg från denna intervju i analysen. Dock är det av vikt att beakta då det kan ha påverkat 

spelarens medvetenhet om sina visualiseringsupplevelser och därmed också resultatet.  

 

I studien användes The Individual Profile of Imagery Experiences in Sport (IPIES: Weibull, 

2008b) som mätinstrument. Författarna anser att användandet av IPIES som mätinstrument 

var en nödvändighet för att uppnå studiens syfte. Detta då IPIES tar hänsyn till individuella 

skillnader i spelarna visualiseringsupplevelser. I den avslutande intervjun användes en 

modifierad form av IPIES. Denna modifierade form av IPIES upplevde författarna som 

primär för att identifiera faktorer till förändringar i deltagarnas visualiseringsupplevelser och 

medvetenhet. Sammanfattningsvis anser författarna att IPIES är ett fördelaktigt mätinstrument 

att använda för framtida studier. Detta då spelarna har lätt att förstå mätinstrumentet, samt för 

att det ger en tydlig och strukturerad bild av idrottares visualiseringsupplevelser. Även 

användandet av den Analytiska Referensramen för Visualiseringsupplevelser (Weibull, 2008) 

var till studiens fördel. Detta då struktureringen av spelarnas visualiseringsmönster var en 

viktig faktor för att studera utvecklingen av spelarnas visualiseringsupplevelser. 
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Sammanfattning 

Resultatet visade att båda spelarna upplevde både frivillig och spontan visualisering. Spelarna 

upplevde främst sina generella visualiseringsupplevelser i samband med tävling. De specifika 

visualiseringsmönstren i samband med träning upplevdes främst under träning. Studien visade 

även att spelarnas generella visualiseringsmönster kan vara stabila och dynamiska. Medan 

samtliga av spelarnas specifika visualiseringsmönster i samband med träning var av dynamisk 

karaktär. I studien framgick det att förändringarna i visualiseringsupplevelserna kan förklaras 

utifrån Action Theory, (Nitch 1985). En annan intressant upptäckt var att idrottarna upplevde 

en högre medvetenhet om sina visualiseringsupplevelser vid de specifika mätningarna, samt 

att spelarnas medvetenhet ökade under undersökningsperioden. Två faktorer identifierades ha 

inverkat på förändringarna i spelarnas förändrade medvetenhet, nämligen studiens påverkan 

och ökad kunskap. 

 

Implikationer 

För att utveckla och förbättra idrottares användande av visualisering är det av vikt att förstå 

hur idrottare upplever visualisering. Studien visade att spelarna upplevde stora förändringar i 

sina visualiseringsmönster, och för att uppnå en förståelse för detta måste vi förstå sambandet 

mellan personliga faktorer, uppgiftsfaktorer och miljöfaktorer. Författarna anser att 

förståelsen för denna trefaktorsrelation samt förändringar i spelarnas visualiseringsupplevelser 

är en viktig kunskap för att kunna utforma effektiva visualiseringsinterventioner. En annan 

intressant upptäckt är att spelarnas medvetenhet ökade under undersökningsperioden. Även 

detta är en fördelaktig kunskap för tränare och idrottspsykologiska rådgivare. Detta då en hög 

medvetenhet måste ses som en viktig utgångspunkt för att kunna anpassa och utvärdera 

idrottares visualiseringsupplevelser i samband med idrottandet. 

 

 

Framtida forskning 

En intressant upptäckt i denna studie var den stora skillnaden mellan spelarnas specifika och 

generella visualiseringsupplevelser. I studien framkom även att de specifika 

visualiseringsmönstren hade större förändringar och dynamik. Resultatet visade att spelarnas 

medvetenhet var högre vid dessa specifika mätningar. Författarna rekommenderar därför 

framtida forskning att studera idrottares specifika visualiseringsupplevelser, samt i relation till 

deras generella upplevelser. Med hänsyn till studiens resultat rekommenderar författarna att 

framtida forskning beaktar såväl minnets roll, spelarnas medvetenhet över deras 

visualiseringsupplevelser och studiens tillvägagångssätt. Detta för att både kortsiktigt och 

långsiktigt undersöka idrottares visualiseringsupplevelser. Studien visade även att det fanns 

stora individuella skillnader i spelarnas visualiseringsupplevelser. Författarna finner det därför 

av intresse att i framtida forskning studera om detta kan bero på olika spelarpositioner.  
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1. Bakgrundsinformation 

1.1. Din ålder ____ 

1.2. Kön ____ 

1.3. Utbildning _______________________________ 

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

1.5. Ringa in din nuvarande tävlingsnivå 

Lokal nivå          Distrikt nivå          Nationell nivå          Internationell nivå 

2. Introduktionsfrågor för visualisering 

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

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

visualisering 

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

Man kan inkludera känslor i visualisering 

Visualisering kan ha både psykologiska och fysiologiska effekter 

Genom visualisering kan man återskapa minnen av sinneskänslor och visuella bilder   

Genom visualisering kan man skapa nya sinneskänslor och visuella bilder  

Bilder och känslor kan skapas utan extern stimuli  

Visualisering kan antingen ske frivilligt eller upplevas spontant 

2.3. Upplever/använder du visualisering i samband med din idrott?  Ja  Nej 

Om ja, flytta till del 3A-B. Om nej flytta till del 4.  
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3A. Frivillig visualisering 

                                                                                                                                                                                                         3.5 Hur   3.6. Vad 

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

 

Träning- Innan 

 

Under 

Direkt efter 

 

Tävling- Innan 

Under 

 

Direkt efter 

 

Utanför träning/ 

tävling 
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3B. Ofrivillig visualisering             

                                                                                                                                                                                                    3.5. Hur 3.6. Vad för 

3.1 Sammanhang                                   3.3. Vad?                                                                   3.4. Hur?                                Ofta?      effekt?            

 

Träning- Innan 

Under 

 

Direkt efter 

 

Tävling- Innan 

Under 

 

Direkt efter 

Utanför träning/ 

Tävling 
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4.2. Var vänlig och utvärdera din generella visualiserings förmåga. 

Kontroll over din visualisering 

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

Visuell klarhet 

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

Muskelkänslor av rörelser 

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

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

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

4.3 Hur konstant är din visualiseringsförmåga?   

Jag har upplevt:  ingen utveckling   viss utveckling   stor utveckling av min 

visualiseringsförmåga            

4.4. På vilka sätt vill du förbättra din visualiseringsförmåga/ditt visualiseringsanvändande i 

din idrott?   
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1. Generellt sett hur ser ditt visualiseringsanvändande ut nu jämfört med den första intervjun?  

 

2. Vilka är de största förändringarna enligt dig? 

 

Hur ser du på denna förändring? 

 

3. Hur har ditt visualiseringsanvändande påverkats under denna tid? 

   

Varför har de påverkat dig? 

 

4. Hur upplever du att din medvetenhet om dina visualiseringsupplevelser har påverkats under 

denna period? 
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Informationsbrev och förfrågan angående medverkan i en studie 

gällande elitfotbollsspelares visualiseringsupplevelser.   
 

Vi heter Henric Lilja och Kjetil Hagen och är två studenter som studerar psykologi inriktning 

idrott. Föreliggande studie är en kvalitativ studie om elitfotbollsspelares 

visualiseringsupplevelser för Centrum för Forskning om Välfärd, Hälsa och Idrott på 

Högskolan i Halmstad. Visualisering inom idrotten kan vara ett effektivt hjälpmedel för 

exempelvis förbättra prestationen på fotbollsplanen. Syftet med studien är således att 

undersöka elitfotbollsspelares visualiseringsupplevelser. Detta kommer att göras med hjälp av 

intervjuer. 

 

Den information som samlas in under undersökningen kommer behandlas konfidentiellt. 

Utomstående kan inte identifiera dina svar när studien redovisas. Du har rätt att när som helst 

dra dig ur studien utan att behöva ange skäl, och du har även möjlighet att ställa frågor om 

idrottaren undrar över något.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Huvudansvariga studenter och Kontaktpersoner   

 

Henric Lilja 
Henlil07@stud.hh.se 
Telefon: 0768040370 

 

Kjetil hagen 
Kjehag07@stud.hh.se 
Telefon: 0047 92059767 

 

Handledare     
Fredrik Weibull  

Fredrik.Weibull@hh.se      

 

 

Högskolan i Halmstad                                                                                                                                     

Box 823 

30118                                                          

Halmstad 
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Skriftligt, informerande samtycke till idrottare angående medverkan i 

en studie om elitfotbollsspelares visualiseringsupplevelser.   
 

Jag har informerats om studiens syfte och om hur informationen som samlas in kommer att 

behandlas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt, att jag, när jag vill, 

kan avbryta min medverkan utan att ange orsak samt att jag kan ställa frågor. Jag samtycker 

härmed till att medverka i denna studie som handlar om elitfotbollsspelares 

visualiseringsupplevelser. 

 
 

 

Ort/Datum____________________________________________________________________ 

 

 

 

Namnunderskrift_______________________________________________________________ 

 

 

 

Namnförtydligande_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Studentens underskrift__________________________________________________________ 

 

 

 

Namnförtydligande_____________________________________________________________ 
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Individuell profil av spelare 1 

Tabell 13 – Generell mätning 1 

Frivillig visualisering  

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur Upplevd 

     ofta? effekt? 

Innan träning  Pigg i benen Förbere- Vis, Kin, Ljud   8      +9 

   delse  Yttre persp 

    Real tid 

Under träning Tacklar Sj.förtr.  Vis, Kin,       9      +4 

  motståndare Koncentr. Ljud, doft  

                                              Inre, yttre 

    Real tid 

Innan tävling  Vara först   Förbered. Vis, Kin, doft,   10      +7 

   på bollen  Ljud 

     Inre, yttre 

    Real tid 

Under tävling Lyckad pass Sj.förtr. Vis, kin     5      +6 

   Koncentr. Yttre persp 

    Real tid 

  Vunnen Sj.förtr. Vis, Kin     7                    +8 

  nickduell  Inre, yttre 

    Real tid 

Utanför tävling/ Vinner  Förbered. Vis, Kin    10     +7 

tävling  första Koncentr. Inre, yttre 

  närkampen Sj.förtr. Real tid 

 

Individuell profil Spelare 1 

Generell mätning 1 

Spontan visualisering  

Sammanhang Vad? Hur?  Hur Upplevd 

     ofta? effekt? 

Innan träning  Missade Visuellt, Kinestetiskt   8     -1 

  passningar Yttre perspektiv 

   Real tid 

Innan tävling  Blir bort- Visuellt, Ljud   9     -5 

  fintad  Yttre perspektiv 

   Real tid 

                                           Andras  Visuellt, Ljud   9     -5 

                       missnöje  Yttre perspektiv 

   Real tid 

Under tävling Missade Visuellt    7     -4 

  Uppspel Yttre perspektiv 

   Real tid 
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Individuell profil av spelare 1 

Tabell 21 – Generell mätning 2 

Frivillig visualisering  

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur Upplevd 

     ofta? effekt? 

Innan träning  Pigg i Förberedelse Vis, Kin   9     +9 

  benen   Inre, Yttre 

    Real tid 

Under träning Tacklar Sj.förtr. Vis, Kin   9      +8  

  motst- Koncentr. Inre, Yttre 

  åndare   Real tid 

Efter träning  Återska- Utvärdering Vis, Kin   9      +8 

  pande av Redigering  Inre persp 

  missad mål- av misstag Real tid 

  chans      

Innan tävling  Vara först Förberedelse Vis, Kin   8      +7 

  på bollen   Yttre persp 

    Real tid 

Under tävling Lyckad pass Koncentr. Vis, Kin   5       +6 

   Sj.förtr. Yttre 

    Real tid 

Utanför tävling/ Lyckade Inspiration Vis, Kin, Ljud  9       +7 

tävling  tricks  Motivation Inre persp. 

    Real tid 

 

Individuell profil spelare 1 

Tabell 22 – Generell mätning 2 

Spontan visualisering  

Sammanhang Vad? Hur?  Hur Upplevd 

     ofta? effekt? 

Under träning Lyckad Visuellt, Kinestetiskt, Ljud   10      +3  

  fint Inre perspektiv 

   Real tid  

Efter träning  Andras Visuellt, Ljud    7       -5 

  missnöje Inre, Yttre perspektiv  

   Emotionellt 

   Real tid 

Innan tävling  Andras Visuellt, Ljud    7       -5 

  missnöje Inre, Yttre perspektiv  

   Emotionellt 

   Real tid  

Under tävling Lyckad Visuellt, Kinestetiskt    5        +5

  dribbling  Inre perspektiv 

   Real tid 

Efter tävling  Tidigare Visuellt, Kinestetiskt, Ljud    7                       +4

  matchsit- Inre perspektiv 

  uationer  Emotionellt 

   Real tid 
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Individuell profil av spelare 2 

Tabell 1 – Generell mätning 1 

Frivillig visualisering  

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur Upplevd 

     ofta? effekt? 

Innan träning  Jobbar hårt Motivation Vis, Kin   7       +8 

   Självförtro- Inre, Yttre 

ende Real tid 

Under träning Bra presta- Självförtr. Vis, kin, ljud   9       +8 

  tion Koncentr. Inre, Yttre  

    Emotionellt 

    Real tid 

Efter träning  Avslappnad Fokus Vis, Kin,    5       +10 

  kropp Återhämt. Inre persp. 

    Real tid 

Innan tävling  Löpningar Fokus,  Vis.    7       +8 

  på planen Strategi Yttre persp. 

    Real tid 

Under tävling Bra skott Strategi Vis, kin   6       +7 

   Motivation Inre persp. 

    Emotionellt 

    Real tid 

Utanför tävling/ Göra mål Motivation Vis, kin   6        +7 

träning   Sj.förtroende Inre, Yttre 

upphört     Real tid 

 

 

Individuell Profil Spelare 2 

Tabell 2 – Generell mätning 1 

Spontan visualisering  

Sammanhang Vad? Hur?  Hur Upplevd 

     ofta? effekt? 

Innan träning  Dålig form Vis, Kin, Tak  2            -4 

  och känsla Inre perspektiv 

   Real tid 

Under träning Missar en Visuellt   3     +6. 

  målchans Inre perspektiv 

   Emotionellt 

   Real tid  
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Efter träning  Missade Visuellt   2     -3 

  målchanser Inre perspektiv  

   Emotionellt  

                                                                  Real tid 

 

Under tävling Förlora nick- Visuellt, Kinestetiskt  2                        -3

  duell Yttre perspektiv 

   Emotionellt 

   Real tid 

Utanför tävling/ Gör mål       Vis, Kin, Ljud  4       +5 

träning  och publikens Yttre perspektiv 

  glädje   Emotionellt 

     Real tid 
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Individuell profil av spelare 2 

Tabell 11 – Generell mätning 2 

Frivillig visualisering  

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur Upplevd 

     ofta? effekt? 

Innan träning  Jobbar Motivation Vis, Kin     8      +8 

hårt Sj.förtr. Inre, Yttre 

  Real tid 

Under träning Bra prest- Koncentr. Vis, Kin, Ljud   9       +8

   ation Sj.förtr. Inre, Yttre 

    Emotionellt 

    Real tid 

Efter träning  Avslappnad Återhämtn. Vis, Kin   5       +8

   Fokus Inre persp. 

    Real tid 

Innan tävling  Korrekta Strategi Vis, Kin    8       +8 

  löpning fokus Inre, Yttre 

  på planen  Real tid 

 

  Markerar Strategi Vis, Kin    8       +8 

  på fasta sit- fokus Inre, Yttre 

  uationer  Real tid 

                                           Slå hörna Strategi Vis, Kin    8       +8 

   fokus Inre, Yttre 

    Real tid 

Under tävling Bra skott Strategi Vis, Kin   6      +7 

   Motivation Inre persp  

    Emotionellt 

    Real tid 

 

  Nick på mål Motivation Vis, Kin   6      +7 

   Sj.förtr. Inre persp. 

    Emotionellt 

    Real tid 

Efter tävling  Avslappnad Fokus Vis, Kin, Ljud  5      +8  

  kropp  Inre persp 

    Real tid 

Utanför tävling/ Bra skott  Motivation Vis.   6      +8 

tävling  utifrån en Sj.förtr. Inre, Yttre 

  rollmodell  Real tid 
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Individuell profil spelare 2 

Tabell 12 – Generell mätning 2 

Spontan visualisering  

Sammanhang Vad? Hur?  Hur Upplevd 

     ofta? effekt? 

Innan träning  Dålig form Vis, Kin Tak    2    -4 

  och känsla Inre perspektiv 

   Real tid 

                                           Känner mig Vis, Kin, Tak   4    +8 

  i bra form Inre perspektiv 

   Real tid 

Under träning Missar en Visuellt    2    +6 

  målchans Inre, Yttre perspektiv  

 .   Emotionellt 

   Real tid 

 

Efter träning  Missar Visuellt    2    +6 

  målchanser Inre persp. 

   Emotionellt 

   Real tid 

  Missar Visuellt    2    +6 

  pass  Inre, Yttre perspektiv 

   Emotionellt 

   Real tid 

Under tävling Förlorar en Visuellt, Kinestetiskt   2    -3 

  nickduell Yttre perspektiv  

   Emotionellt 

   Real tid 

Efter tävling  Bra prestat- Visuellt    4     +9 

  ion från  Yttre perspektiv 

match Real tid 

Utanför tävling/ Gör mål Visuellt, Kinestetiskt, ljud   4    +7 

tävling  och publik- Yttre perspektiv 

  ens glädje Emotionellt 

   Real tid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Bilaga 9                      

 

 

 

Individuell profil av spelare 1 

Tabell 15 – Specifik mätning 1 i samband med träning 

Frivillig visualisering  

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur Upplevd 

     ofta? effekt? 

Under träning Lyckad Koncentr. Visuellt   7     +7

                       crosspass                      Yttre persp. 

    Real tid 

 

Individuell profil spelare 1 

Tabell 16 – Specifik mätning 1 i samband med träning 

Spontan visualisering  

Sammanhang Vad? Hur?  Hur Upplevd 

     ofta? effekt? 

Innan träning  Missnöje Visuellt, Ljud   9    -5 

  från Yttre perspektiv 

                        medspelare    Real tid 

    och tränare 

Under träning Lyckat Visuellt, Kinestetiskt   4     +10  

  avslut  Yttre perspektiv   

   Real tid 

Efter träning  Missade Visuellt, Kinestetiskt   7     -4 

  pass  Yttre perspektiv  

   Real tid 
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Individuell profil av spelare 1 

Tabell 17 – Specifik mätning 2 i samband med träning 

Frivillig visualisering  

Sammanhang Vad? Varför? Hur?                               Hur

 Upplevd 

                                                                            

ofta? effekt? 

Innan träning  Lyckad Koncentr. Vis, Kin, Ljud   7     +4 

                       glidtackling  Tagga til Inre persp 

    Real tid 

Under träning Vunnen Motivation Visuellt      5     +10  

  löpduell  Sj.förtr. Inre, yttre 

    Real tid 

 

 

Individuell spelare 1 

Tabell 18 – Specifik mätning 2 i samband med träning 

Spontan visualisering  

Sammanhang Vad? Hur?  Hur Upplevd 

     ofta? effekt? 

Under träning Missad pass Vis, Kin, ljud   7   -10

 .   Inre, yttre perspektiv 

   Emotionellt  

   Real tid 

  Tränarens Visuellt, Ljud   5   -7 

  och spelar- Yttre perspektiv 

  nas missnöje Real tid 

                                              

Efter träning  Missad fint Visuellt, Kinestetiskt, Ljud   10   +2 

   Inre, Yttre perspektiv 

   Real tid 

  Missad Visuellt; Kinestetiskt, Ljud    5    -5 

  brytning  Inre, Yttre perspektiv 

   Real tid 
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Individuell profil av spelare 1 

Tabell 19 – Specifik mätning 3 i samband med träning 

Frivillig visualisering  

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur Upplevd 

     ofta? effekt? 

Innan träning  Bra Sj.förtr. Vis, Kin, ljud   5     +7  

  passningar  Fokus Yttre persp 

    Real tid 

Under träning Lyckad Hitta rätt Visuellt    5      +8  

  glidtackling  känsla  Inre, Yttre 

    Real tid  

Efter träning  Återskapande Utvärdera, Vis, Kin    3     +10

  av lyckad  Hitta rätt Inre persp 

  glidtackling  känsla  Real tid 

 

 

Individuell spelare 1 

Tabell 20 – Specifik mätning 3 i samband med träning 

Spontan visualisering  

Sammanhang Vad? Hur?  Hur Upplevd 

     ofta? effekt? 

 

Innan träning  Tränarens  Visuellt, Ljud   7    -10 

  och spelar Yttre perspektiv 

                                            nas missnöje Real tid 

                                              

Under träning Bortfintad Visuellt    5      -7 

   Inre, Yttre perspektiv 

   Real tid 

  Lyckad Visuellt, Kinestetiskt   8      +9 

  nickduell  Inre perspektiv 

   Real tid  

Efter träning  Lyckad Visuellt     8      +9 

  långskott  Inre, Yttre perspektiv  

   Emotionellt 

   Real tid 
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Individuell profil av spelare 2 

Tabell 3 – Specifik mätning 1 i samband med träning 

Frivillig visualisering  

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur Upplevd 

     ofta? effekt? 

Innan träning  Analys av Strategi, Vis, Kin    10       +8 

  positiva sit- taktik Inre persp. 

  uationer  Emotionellt 

    Real tid 

Under träning Kort pass Koncentr. Vis, Tak    10       +9 

  och tunnel Hitta rätt Yttre persp. 

   känsla Real tid 

                                            Kämpar på Koncentr. Vis, Tak    10        +9 

                                            planen Hitta rätt Yttre persp. 

   känsla   Real tid  

Efter träning  Avslappnad Återhämtn. Vis, Kin, Tak   10                      +9 

  kropp  Yttre persp. 

    Real tid 

 

 

Individuell profil spelare 2 

Specifik mätning 1 i samband med träning 

Spontan visualisering  

Sammanhang Vad? Hur?  Hur Upplevd 

     ofta? effekt? 

Innan träning  Missa pass Vis, Kin    4     -2 

   Inre, Yttre perspektiv 

   Emotionellt 

   Real tid 

                                            Missa  Vis, Kin   4      -2 

markering Inre, Yttre perspektiv 

 Emotionellt 

                                             Real tid 

Under träning Missa en Vis, Kin    3 -2

  tunnelpass Inre perspektiv 

   Emotionellt 

   Real tid 

 

 

 

 



  Bilaga 13                      

 

 

Individuell profil av spelare 2 

Tabell 5 – Specifik mätning 2 i samband med träning 

Frivillig visualisering  

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur Upplevd 

     ofta? effekt? 

Innan träning  Taggad och Konc. Mot. Vis, Kin, Tak    8      +8 

  trycker till  strategi Inre, Yttre 

  i tacklingar  Real tid 

Under träning Göra mål Strategi, mot.  Vis, kin     7      +7 

   Positiv tänk  Inre, Yttre 

     Real tid 

                                           Hindra Strategi, mot.  Vis, kin     7      +7 

 . motståndare Positiv tänk  Inre, Yttre 

  att göra mål   Real tid 

Efter träning  Avslappnad Återhämt Vis, Kin     9     +10

  kropp nings Inre, Yttre 

   strategi Real tid 

 

 

 

Individuell profil spelare 2 

Tabell 6 – Specifik mätning 2 i samband med träning 

Spontan visualisering  

Sammanhang Vad? Hur?  Hur Upplevd 

     ofta? effekt? 

Under träning Skada i Vis, Kin, Tak 2    -8  

  ankelen Yttre perspektiv 

   Emotionellt 

   Real tid 
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Individuell profil av spelare 2 

Tabell 7 – Specifik mätning 3 i samband med träning 

Frivillig visualisering  

Sammanhang Vad? Varför? Hur? Hur Upplevd 

     ofta? effekt? 

Innan träning  Korrekta Strategi Vis, Kin      7     +6 

  löpningar koncentr. Inre persp 

    Real tid 

Under träning Teknisk Motivation, Vis, Kin      5     +5 

  utförande Sj.förtr. Inre, Yttre 

  vid kortpass Positiva Real tid 

   tankar  

 

  Teknisk Motivation, Vis, Kin      5     +5 

  utförande Sj.förtr. Inre, Yttre 

  vid långpass Positiva Real tid 

   tankar 

 

  Teknisk Motivation, Vis, Kin      5     +5 

  utförande  Sj.förtr. Inre, Yttre 

  vid skott Positiva Real tid 

   tankar 

 

  En mot en  Motivation, Vis, Kin      5     +5 

dribbling  Sj.förtr. Inre, Yttre  

  Positiva Real tid 

 tankar 

 

Efter träning  Göra mål Sj.förtroende Vis, Kin, ljud    2     +8 

’  Yttre persp 

  Emotionellt 

                                              Real tid 

                                            Avslappnad   Återhämt      Vis, Kin    3                    +6  

 kropp      nings             Yttre persp, 

                                                                  strategi           Real tid       

  

 

Individuell profil spelare 2 

Specifik mätning 3 i samband med träning 

Spontan visualisering  

Sammanhang Vad? Hur?  Hur Upplevd 

     ofta? effekt? 

Under träning Tappad Vis, Kin, Tak   3 -3

   passnings- Inre perspektiv 

  rytm Emotionellt 

   Real tid 
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Tabell 1 

Content overlap av spelarnas visualiseringsmönster mellan första generella mätningen och 

avslutande generella mätningen 

 

Spelare Mönster nr Total Content Overlap 

1 1 0.66 

1 2 0.66 

1 3 0.66 

1 4 0.83 

1 5 0 

1 6 0 

1 7 0 

1 8 0 

1 9 0.6 

1 10 0 

2 1 0.83 

2 2 1 

2 3 0.83 

2 4 0 

2 5 1 

2 6 0 

2 7 1 

2 8 0.6 

2 9 0.8 

2 10 1 

2 11 0.6 
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Tabell 2 

Content overlap av spelarnas visualiseringsmönster mellan de tre specifika mätningarna vid 

träningssammanhang 

 

Spelare Mönster nr Overlap 1 Overlap 2 Total Content 

Cverlap 

1 1 0 0 0 

1 2 0.40 0.40 0.40 

1 3 0  0 

1 4 0  0 

1 5  0.20 0.20 

1 6  0 0 

1 7  0 0 

1 8  0 0 

1 9  0 0 

2 1 0  0 

2 2 0  0 

2 3 0  0 

2 4 0.40 0.60 0.50 

2 5 0  0 

2 6 0  0 

2 7 0  0 

2 8  0  

2 9  0.20 0.20 

2 10  0 0 

2 11  0 0 

2 12    
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Tabell 3 

Content overlap av spelarnas visualiseringsmönster mellan första generella mätningen och  

första specifika mätningen 

 

Spelare Mönster nr Total Content Overlap 

1 1 0 

1 2 0 

1 3 0 

2 1 0 

2 2 0 

2 3 0.33 
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Tabell 4 

Content overlap av spelarnas visualiseringsmönster mellan den tredje Specifika  

mätningen och avslutande Generella mätningen 

 

Spelare Mönster nr Totala content overlap 

1 1 0 

1 2 0 

1 3 0 

1 4 0 

1 5 0 

1 6 0 

1 7 0 

2 2 0 

2 3 0 

2 4 0 

2 5 0 

2 6 0 

2 7 0.50 

2 8 0 
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Tabell 5 

 Faktorer som påverkade förändringar i spelarnas visualiseringsupplevelser 

 

Rå data Tema Kategori 

Beror på vad jag har fått för feedback 

och vad min tränare säger, jag menar 

om jag får massa beröm så förändrar 

jag ju inte mina föreställningar 

 

 

 

 

 

 

 

Andras påverkan (5) 

 

 

 

 

 

 

 

Omgivningsfaktorer 

Bryr mig om vad andra tycker och 

det kan påverka hur jag använder det 

Jag var öppen och intresserad utav 

och bli intervjuad 

Beroende på om man får beröm eller 

inte, blir visualiseringen mer 

positiv/negativ 

Jag försöker efterlikna mina idoler 

genom att föreställa mig att jag gör 

som dom 

Det beror lite på vad jag känner i den 

situationen 

 

 

 

Känslor/tankar (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personliga faktorer 

Jag har haft en positiv utveckling och 

på så sätt är det lättare att utveckla 

mig själv som fotbollspelare 

Innan grävde jag mer min egen grav 

när jag visualiserade.  

Positiva tankar 

Jag är blivit mer medveten om min 

frivilliga visualisering, och använder 

det mer nu känns de som 

 

 

 

Medvetenhet (3) Intervjuerna har gjort så att jag tänker 

mer på när jag gör det 

Trodde inte att det här skulle ha så 

stor betydelse 

Om jag är sugen på att spela så 

påverkar ju det 

 

Motivation (2) 

Om jag har haft en dålig dag och inte 

känner suget 

Självförtroende   

 

     Självförtroende (3) 
När jag tror på mig själv, och har 

högt självförtroende vill jag ju inte 

förändra min visualisering 

Jag är säker på att det kommer gå bra 

ibland, och då kommer det mer 

positiva spontana föreställningar 

Jag försöker ibland anpassa min 

visualisering till kommande tränings 

innehåll 

 

 

Träning (2) 
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Ibland vet jag att vissa saker kommer 

att komma på träningarna 

 

 

 

 

 

 

 

      Uppgiftsfaktorer 

 

 

Vid en för mig viktig match, som jag 

tar seriöst försöker jag använda skapa 

mer positiva föreställningar än 

annars. 

 

 

 

 

 

Betydelsen av      

tävlingen (2) Tyckte inte tävlingen var rolig 

Om jag har spelat bra dyker det ofta 

upp mer positiva föreställningar 

 

 

 

 

 

 

Prestationsförändring(5) 

 

Om jag känner mig i bra form 

liksom, hmm, då försöker jag att 

använda samma visualisering för att 

bibehålla formen 

Då det går kasst på planen händer det 

att mer negativa bilder kommer fram 

Prestationen har ju givet betydelse 

Om jag missat ett skott, blir det 

negativa spontana, men ofta klarar 

jag vända detta till något positivt 
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        Tabell 6  

        Faktorer som påverkade Spelarnas medvetenhet

Rådata Tema  Kategori 

Jag har fått mer kunskap om visualisering  

 

 

Ökad kunskap (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Medvetenhet 

Jag har alltid gjort detta, men nu har jag 

fått ett namn på det 

Nu när jag har ett namn på vad det är, 

tänker jag mer på det när jag upplever det 

Jag har blivit mer intresserad av 

visualisering genom dessa intervjuer 

 

 

 

 

 

 

Studiens påverkan (3) 

 

 

 

Trodde inte att intervjun skulle ha så stor 

betydelse 

Jag blev mer medveten om min 

visualisering vid träningarna, då ni 

intervjuade mig direkt efter 

 



                      

 

 

 


